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Wstęp

Naukowe analizy i różnorodne oceny rozmiarów, dynamiki oraz oryginalnych rodzajów
zachowań dewiacyjnych młodzieży stają się istotnym elementem charakterystyki ewolucji
społeczeństw końca XX wieku.
Indywidualne i społeczne skutki decydują o kwalifikowaniu dewiacji do najdotkliwiej
odczuwanych problemów społecznych i są inspiracją do poszukiwań skutecznych przeciwdziałań. Na gruncie polskim jeszcze w niezbyt odległym czasie (lata siedemdziesiąte) za
chowania sprzeczne z normami społecznymi podlegały wprawdzie ocenie negatywnej, ale
równocześnie w literaturze fachowej utrzymywał się pogląd, według którego dewiacje mło
dzieżowe redukowano niemal całkowicie do przestępczości, a zjawisko to traktowano
w utrwalonych i mało znaczących rozmiarach z punktu całościowej struktury przestępczo
ści. Równocześnie przestępczość młodzieży sprowadzano głównie do drobnych kradzieży,
a inne zachowania określano jako akty nieposłuszeństwa, mające źródła w niepowodze
niach szkolnych, niekorzystnym wpływie najbliższych kręgów społecznych, ale przede
wszystkim w niewłaściwym funkcjonowaniu rodziny i typowych instytucji wychowaw
czych. Istotny przełom w ocenie dewiacji następuje od momentu brutalizacji życia społecz
nego i widocznego w niej udziału młodzieży. Bardzo szybko i bez specjalnych badań za
uważono, że w ogólnej przestępczości coraz większy udział ma młodzież z roczników obję
tych obowiązkiem szkolnym. W ostatnich latach granica wiekowa sprawców czynów gwał
townych (przeciwko życiu i zdrowiu) znacząco przesunęła się w dół, a wiele groźnych czy
nów dokonywanych jest w dobrze zorganizowanych młodzieżowych grupach przestęp
czych. Najdotkliwiej jednak odczuwanym przejawem dewiacji młodzieży stała się narko
mania i związana z nią przestępczość. W obliczu tych nowych zjawisk wiele instytucji wy
chowawczych i służb społecznych obnażyło swoją bezsilność. Powszechnie dostrzeżono
brak oddziaływania oficjalnych autorytetów i werbalizm tradycyjnych wartości, a rozwija
jący się stan zaczęto wiązać z „moralną anomią”, „dezorganizacją społeczną” i zagrożeniem
dla moralnych perspektyw społeczeństwa. Ogólnemu zainteresowaniu dewiacjami młodzie
ży towarzyszy jednak zmniejszone zainteresowanie badawcze, spełniające kryteria nauko
wych poszukiwań i zobiektywizowanych ocen.
Niedostatek naukowych analiz widoczny jest na płaszczyźnie opisu i diagnozowania
zjawiska, a przede wszystkim w zakresie projektowania systemów profilaktycznych.
Społeczna waga problemów dewiacji i dostrzeganie indywidualnego nieszczęścia jedno
stek włączonych w obręb ich działania wyzwalają często ciekawe inicjatywy nieformalnych
ugrupowań, zmierzające do wypracowywania systemów profilaktycznych w środowiskach
lokalnych. Wnikliwe spojrzenie ujawnia niedostatek badawczy w zakresie opisu (diagnozy)
rozwijającego się stanu dewiacji młodzieży, a tym bardziej naukowego projektowania sy
stemów profilaktyki społecznej.
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Niniejsze opracowanie powstało z myślą o zintensyfikowaniu dyskusji wokół natury
współczesnych dewiacji młodzieży i możliwości ich zapobiegania. U podstaw takich dysku
sji musi być obecna nie tylko negatywna ocena tych zjawisk i propozycje wynikające z sa
mych intuicji i doświadczeń, ale i argumenty oparte na obiektywnej analizie faktów, ujawnio
nych tendencjach rozwojowych zjawiska i zracjonalizowanych analizach prakseologicznych.
Konsekwentnie do tego podstawowego założenia, opracowanie niniejsze ma po części
charakter pracy empiryczno-indukcyjnej i teoretyczno-projektującej. Od samego początku
autora nurtowały pytania dotyczące rzeczywistych rozmiarów najdonioślejszych rodzajów
dewiacji oraz możliwości budowania podstawowych zasad systemów profilaktycznych.
Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące rozmiarów dewiacji i najważniejszych tenden
cji, jakie ujawniają się w obecnym ich rozwoju, należało przeprowadzić badania empirycz
ne mieszczące się w odpowiednich granicach przestrzennych i czasowych. Brak odpowied
nich środków finansowo-organizacyjnych nie pozwolił, aby granice te były rozległe
(w przypadku przestępczości badania obejmują dwa województwa i okres 10 lat). Sformu
łowania oparte na wynikach tych badań mają charakter typowych zdań historycznych i nie
mogą być ekstrapolowane na całą polską młodzież, a tym bardziej „obowiązywać” w dłuż
szej perspektywie czasowej. Problematyka ta została pomieszczona w drugiej części pracy
(Rozmiary i dynamika zachowań dewiacyjnych młodzieży). Jednak najważniejszym zamia
rem autora była próba zarysowania teoretycznych podstaw i ukazanie kierunków działań
profilaktyki w środowisku lokalnym. W tym celu przeanalizowano kilka projektów
profilaktyki i alternatywnych rozwiązań zapobiegania dewiacjom realizowanych w krajach
o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz wykorzystano doświadczenia i spostrzeżenia
z badań własnych. Zagadnienia te są omawiane w części trzeciej pracy.
Aby przekonywająco przedstawić założenia systemu profilaktyki jako głównej strategii
zapobiegania dewiacjom (chociaż wydaje się to oczywiste i bezdyskusyjne), dokonano hi
storycznego spojrzenia na ewolucję stosowania kary i rozwój systemu izolacyjnego (część
pierwsza). Analizy zawarte w tej części nie zmierzały do zasadniczych odkryć (historia
resocjalizacji jest już napisana), ale miały na celu podkreślenie tych faktów, które najdobit
niej ukazują ewolucję postępowania resocjalizacyjnego - od represji do profilaktyki. Dążo
no do takiego ukazania tej ewolucji, aby profilaktyka jawiła się jako jej naturalna konse
kwencja.
Te trzy części merytorycznie ściśle się wiążą, chociaż brane z osobna mogłyby stanowić
tematy oddzielnych studiów. Oddzielne ich traktowanie mogłoby być argumentem dla za
rzutu o niezupełnej spójności całości analiz. Mimo wielu zabiegów, książka nie jest wolna
od uchybień i braków merytorycznych, jak i formalnojęzykowych. Autor ma jedyny argu
ment na przychylną ocenę ze strony Czytelnika - książka powstała równolegle z tempem
rozwoju zjawisk, których dotyczy, przy równoczesnym braku pełnych informacji o tych zja
wiskach.
Nie dysponując żadnymi środkami finansowymi, autor spotkał się jednak z życzliwością
wielu Osób i Instytucji, którym w tym miejscu składa szczere podziękowania.

Bronisław Urban

Wstęp do wydania drugiego

Dotkliwie odczuwane skutki przestępczości, a zwłaszcza irracjonalne akty przemocy
i agresji młodzieży, bulwersują szerokie kręgi społeczne, a w środowiskach naukowych
i profesjonalnie zobowiązanych do ograniczania patologii społecznej - są przedmiotem in
tensywnej dyskusji, zmierzającej do zrozumienia istoty współczesnej przestępczości
i zwiększenia skuteczności środków profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
Szczególnie duże zainteresowanie problematyką społecznej patologii i dewiacyjnymi
formami zachowań młodzieży występuje wśród studentów, którzy swój przyszły zawód
wiążą z szeroko pojętą pracą i pomocą społeczną, wychowaniem, profilaktyką oraz terapią
- resocjalizacją jednostek i grup dewiacyjnych.
Zrozumienie istoty i etiologii współczesnych zachowań dewiacyjnych wymaga nie tylko
wnikliwej obserwacji ich przejawów w konkretnych kontekstach społecznych, ale nade
wszystko empirycznych badań, których wyniki są poddawane interpretacji, wykorzystują
cej dyrektywy współczesnej metodologii badań naukowych i założenia ogólniejszych teorii
zachowań człowieka.
Zracjonalizowane i eksperymentalne ujęcie jest również konieczne w większości przed
sięwzięć ukierunkowanych na zapobieganie i ograniczanie zjawisk patologicznych. Wartość
opracowań naukowych wyraża się również w tym, że mogą one dostarczyć kryteriów do
zobiektywizowanych ocen zachowań, powodujących ofiary i dotkliwe szkody społeczne,
oraz wyważonych argumentów w wyborze metod i środków zapobiegawczych. W tej sytu
acji pojawiające się opracowania, podejmujące problematykę patologii, dewiacji zachowań,
profilaktyki, terapii i resocjalizacji, spotykają się z dużym zainteresowaniem, a ich nakłady
szybko się wyczerpują. Stosunkowo szybkie wyczerpanie się pierwszego wydania pracy
Zachowanie dewiacyjne młodzieży (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ze
szyt 23) daje podstawy do stwierdzenia, że publikacja ta w dużym stopniu spełniła oczeki
wania licznych Czytelników. Po wyczerpaniu się całości nakładu spotkałem się z wieloma
propozycjami wznowienia tej książki.
Rozszerzone wydanie drugie jest jednak owocem życzliwej dla mnie decyzji i gotowo
ści poniesienia kosztów przez Dyrekcję Instytutu Pedagogiki oraz trudu podjętego przez
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muszę jednak szczerze wyznać, że
nawet te sprzyjające okoliczności nie byłyby dla mnie wystarczające do podjęcia prac zwią
zanych z drugim wydaniem, gdyby nie przychylna ocena wybitnych przedstawicieli nauk
społecznych.
Drugie wydanie jest zatem dla mnie znakomitą okazją do podziękowania Profesorom
Henrykowi Gąsiorowi i Lesławowi Pytce, którzy recenzowali pierwszą wersję mojej pracy.
Serdeczne podziękowanie składam księdzu prof. zw. drowi hab. Czesławowi Cekierze,
prof. zw. drowi hab. Franciszkowi Adamskiemu i prof. zw. drowi hab. Kazimierzowi Pospiszylowi, którzy na wniosek Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
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podjęli się trudu oceny nie tylko pierwszego wydania Zachowań dewiacyjnych młodzieży,
ale całego mojego dorobku naukowego.
Niniejsze wydanie zostało rozszerzone opracowaniami zagadnień, które w ogóle nie by
ły podejmowane w pierwszym wydaniu, a inne zagadnienia zostały uzupełnione i zaktuali
zowane.
I tak, w rozdziale II części pierwszej znalazła się krótka charakterystyka tzw. teorii siły
kontroli, która stanowi rozwinięcie ogólnej teorii kontroli T. Hirschiego oraz omówienie
argumentów podkreślających pozytywne aspekty dewiacji. Teoria „siły kontroli”, jak
dotychczas, nie była prezentowana w polskiej literaturze naukowej, a drugie zagadnienie
jest omawiane fragmentarycznie i w różnych, oderwanych od siebie kontekstach teoretycz
nych. Zamieszczenie tych nowych fragmentów istotnie uzupełnia teoretyczną część książki
i przyczynia się do spojrzenia na dewiacje w szerszej perspektywie.
Za naturalne i konieczne uznałem przynajmniej częściowe uzupełnienie drugiej części,
poświęconej prezentacji aktualnych wskaźników różnych form zachowań dewiacyjnych,
głównie przestępczości. W uzupełnieniu tym znalazły się dane ilustrujące główne trendy
w przestępczości globalnej do roku 1990 (dane ONZ), których z obiektywnych przyczyn
nie można było zamieścić w pierwszym wydaniu.
W rozdziale tym przedstawiam też wskaźniki przestępczości młodzieży krakowskiej
i tarnowskiej z ostatnich trzech lat, które świadczą o stabilizacji tego zjawiska. W tym miej
scu dziękuję Komendom Wojewódzkim Policji w Krakowie i Tarnowie za udostępnienie
danych.
Zasadnicza różnica między obydwoma wydaniami polega na wprowadzeniu w II części
nowego rozdziału, oznaczonego numerem 4. Poruszone tam zagadnienia same w sobie sta
nowią temat do obszernej publikacji. Ponieważ dotyczą one społecznego niedostosowania
młodzieży i zaburzeń w zachowaniu, a więc w gruncie rzeczy zachowań dewiacyjnych (lub
ich wstępnej fazy), uznałem za celowe ich uwzględnienie w tym miejscu książki. Dodać
należy, że rozważania te uwzględniają koncepcje teoretyczne i wyniki badań, które nie są
znane w polskiej literaturze psychologicznej i pedagogicznej.
W trzeciej części zasygnalizowano ważny problem z zakresu profilaktyki i prewencji
w środowisku lokalnym, jakim jest koncepcja „stref bezpiecznych” i pochodzące od niej
próby rozwiązań praktycznych.
Mam nadzieję, że obecne wydanie w istotny sposób wzbogaci argumenty do dyskusji
nad problemami współczesnej młodzieży i wyzwoli motywacje do dalszych badań i rozwią
zań praktycznych.

Bronisław Urban

Część 1

Współczesne interpretacje
zachowań dewiacyjnych młodzieży

Rozdział 1

Ewolucja systemów
ograniczania przestępczości młodzieży;
od kary do profilaktyki i wychowania

1.1. Geneza praw dziecka: starożytność i średniowiecze
Przestępczość młodzieży od zarania dziejów była integralną częścią ogólnej przestępczo
ści, jej skutki były dotkliwie odczuwane przez społeczeństwa i podlegała różnorodnym prze
ciwdziałaniem ze strony prawa karnego. W historii cywilizacji zaznacza się wyraźna ewolu
cja w polityce państw i wpływowych czynników społecznych w zakresie prawnych regulacji
i praktyki w stosunku do młodzieży naruszającej prawo. Kierunek tej ewolucji jest wyraźny
i konsekwentny: cywilizowane społeczeństwa stopniowo odchodzą od kar surowych i trakto
wania nieletnich na równi z dorosłymi. Zarzucane regulacje i praktyki zastępowane są środ
kami uwzględniającymi rozwojową specyfikę osobowości młodzieży, stosowane kary stop
niowo pozbawiane są elementów zemsty i odwetu, stając się przeciwdziałaniem o charakte
rze wychowawczych. U podstaw tej ewolucji można odnajdywać humanistyczne idee i kie
rowanie się coraz lepszym rozumieniem psychiki młodzieży oraz uwzględnianie doświad
czeń w zakresie skuteczności metod ograniczania zachowania przestępczego.
W literaturze naukowej trudno szukać opracowania, które wyczerpująco i systematycz
nie nakreślałoby historię filozoficznych uzasadnień humanitarnego podejścia do młodzieży
przestępczej. Idee te można odnaleźć w kontekście rozważań z zakresu antropologii filozo
ficznej, etyki, filozofii prawa i doktryn pedagogicznych. Bardziej korzystna sytuacja wystę
puje w przypadku historii konkretnych regulacji prawnych i stosowanych środków kamo
-zapobiegawczych. W tym zakresie czołową pozycję zajmuje książka M.H. Veillard-Cybulski (1968) oraz opracowania autorów polskich (Cz. Czapów i S. Jedlewski 1971, H. Kołakowska-Przełomiec 1977, K. Pospiszyl i współautorzy: EJ. Dukaczewski, Kalinowski
1990). Chociaż w całej historii można znaleźć liczne przykłady surowego i okrutnego tra
ktowania nieletnich (niekiedy za drobne wykroczenia), to już od starożytności uświadamia
no sobie konieczność innego zakresu stosowania prawa wobec dzieci i młodzieży. W histo
rii Europy były okresy, w których humanitarne i złagodzone prawo wobec nieletnich uległo
regresowi (np. rządy jakobińskie we Francji, okres stalinowskiego totalitaryzmu czy tzw.
demokracji ludowej w Rumunii), jednak zasadniczy nurt rozwoju praw człowieka przynosił
stopniowe łagodzenie egzekucji praw i zróżnicowane podejście do nieletnich. Jak podają
M.H. Veillard-Cybulski, już prawo rzymskie (Prawo XII Tablic), przewidując surowe kary
dla złodziei, uwzględniało wyjątki dla nieletnich poprzez oddanie ich spraw w ręce pretora
i dopuszczenie możliwości naprawienia szkody. Wobec dziewcząt już w starożytnym Rzy
mie ustanowiono granicę odpowiedzialności na 12 lat i stopniowo wyodrębniono trzy kate
gorie nieletnich przestępców: dzieci poniżej 7 lat traktowano jako osoby nieodpowiedzial

16
ne, dzieci od 7 do 10 lat-jako niezdolne do umyślnego działania przestępczego; kategoria
dzieci w wieku 10-14 lat również traktowana była łagodniej. Z wyjątkiem ciężkich zbrodni,
również łagodniej karani byli przestępcy do lat 25. Idee prawne wywarły przemożny wpływ
na prawodawstwo europejskie. Chociaż prawo średniowieczne nie przyjęło trójstopniowego
podziału odpowiedzialności, to jednak stosowano granice odpowiedzialności: początkowo
zdolność do noszenia broni, a później wiek 12, 13, a nawet 14 lat. W średniowieczu wy
kształcało się prawo, na podstawie którego coraz powszechniej stosowano obowiązek
zadośćuczynienia za krzywdę, przy czym obowiązek ten przenoszony był na ojca. Granica
12 lat była stosowana w Anglii, gdzie kierowano się starymi zwyczajami saksońskimi.
W Bretanii granica ta wynosiła 14 lat: czternastoletni chłopiec mógł uniknąć szubienicy,
jeżeli przyznał się do dokonania kradzieży. Warto zaznaczyć, że dolna granica kształtowała
się w zależności od zwyczajów danego kraju (np. bajońskie prawo zwyczajowe zezwalało
na uwięzienie dziecka od 10. roku życia, które przyłapano na włóczęgostwie, ale zwalniało
od grzywny młodzieńca powyżej 16 lat, który rzucał w drugiego kamieniami). Ustawy ger
mańskie (XII w.) zawierały dwie granice wiekowe: 7 lat (całkowita nieodpowiedzialność)
i 14 lat (odpowiedzialność ograniczona). Z punktu kształtowania się świadomości strategii
profilaktycznej godne odnotowania jest szukanie alternatywnych środków zapobiegaw
czych: we Francji za Ludwika Świętego wprowadzono karę chłosty, grzywny, więzienia
w miejsce okrutnych kar. Średniowiecze jest zatem tą epoką, w której świadomość
i wyobraźnia ludzi szukała sankcji o charakterze „leczniczym”. Oczywiście nie oznacza to,
że kary okrutne zostały całkowicie wyeliminowane - jeszcze w XV i XVI wieku można by
ło skazać dziecko na tortury, a nawet na śmierć. Barbarzyńskie egzekucje nie były jednak
regułą, a zasadniczą troską stawało się wychowanie. Wyrazem takiego podejścia było upo
wszechnianie praktyki karania (chłosta) i następnie oddanie młodocianego pod opiekę księ
ży lub rzemieślników. Przełomowym momentem było otwieranie pierwszych zakładów po
prawczych i generalne wykluczenie torturowania i kary śmierci (kodeks kamy Marii Teresy
z 1758 r.) oraz jakiejkolwiek kary wobec dzieci poniżej 12 lat i łagodzenie kar w przedziale
wiekowym 12-18 lat (kodeks toskański z roku 1786). Chociaż rozwój humanitarnego pra
wodawstwa mógł ulec zatrzymaniu, czy mógł być nawet cofnięty (np. wspomniane prawo
jakobińskie zezwalające na stawianie dzieci poniżej 10 lat przed sądami rewolucyjnymi), to
takie regresy były krótkotrwałe (kodeks kamy francuski z 1810 r. przywraca system z r.
1791, w którym przewidziano odrębne traktowanie nieletnich poniżej 16 lat).

1.2. Idee pedagogiczne a karanie nieletnich przestępców
Wiek XIX przynosi rozwiązania inspirowane ideami pedagogicznymi J.J. Rousseau
i J.H. Pestaloziego, które - zdaniem M.H. Veillard-Cybulski - „mogły nosić datę o 100 lat
późniejszą” (chodzi o zalecenia francuskiego ministra spraw wewnętrznych z 7 grudnia
1840 r.). Okólnik ten podkreślał znaczenie reedukacji, zawierał krytykę prawnego pojęcia
rozeznania jako podstawy niezbędnej dla zastosowania środka wychowawczego; nakładał
obowiązek dokonywania obserwacji poprzedzających wybór środków; uznawał niezbęd
ność rozeznania co do trafności wyboru zawodu; nakazywał prowadzenie wywiadu śro
dowiskowego, opiekę zastępczą; uwzględniał kwestię „niemożności wychowania” w szcze
gólnych przypadkach. Wraz z rozwojem prawodawstwa powoływane są zakłady poprawcze
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nowego typu. Dziewiętnastowieczne kodeksy kamę ustalają całkowitą nieodpowiedzial
ność kamą, wykluczają zupełnie postępowanie kamę w odniesieniu do dzieci młodszych.
Niektóre kodeksy przewidują pośrednią kategorię między całkowitą nieodpowiedzialnością
a odpowiedzialnością kamą. Obok systemu poprawczo-wychowawczego rozwija się system
opieki nad dzieckiem. W tej sferze zasługuje na uwagę utworzenie w 1870 roku australij
skiego stowarzyszenia stawiającego sobie za cel umieszczanie dzieci w rodzinie, które tra
ktowano priorytetowo, przed skierowaniem do zakładów państwowych. Wiele inicjatyw
powstaje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie organizowane są instytucje opiekuń
cze dla dzieci zaniedbanych i przestępczych („szkoły reformy”). Do przodujących należy
stan Massachusetts; oprócz reformatoriów wprowadza się tutaj akty prawne nakazujące od
dzielne rozpatrywanie spraw nieletnich do lat 16, a także wprowadza się do postępowania
w sprawach nieletnich pełnomocnika państwowego, prekursora dzisiejszego kuratora sądo
wego. Z krajów skandynawskich wybija się Norwegia, która według własnych koncepcji
tworzy urzędy administracyjne dla rozpatrywania spraw nieletnich przestępców zamiast są
dów. Urzędy te miały prawo umieszczania w zakładach poprawczych (urzędy opieki) oraz
kompetencje stosowania wszelkich środków wychowawczych i opiekuńczych w stosunku
do dzieci przestępczych, opuszczonych lub zaniedbanych.
Humanitarny ruch XIX wieku stał się podstawą do formułowania nowego prawa regulu
jącego postępowanie w stosunku do młodzieży przestępczej, a co najważniejsze - dającego
swobodę w zakresie korzystania ze współczesnych wyników badań i koncepcji ujmujących
nie tyle istotę przestępstwa, co naturę samego przestępcy. W tych warunkach możliwe było
nie tylko prowadzenie sprawiedliwej działalności „naprawczej”, ale eksperymentowanie
w zakresie poszukiwania środków zapobiegawczych. Reformowanie systemów prawnych
w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich nie było tylko wyrazem upowszechniania
się idei humanitarnych i pedagogicznych. Niewątpliwie czynnikiem napędowym był skoko
wy wzrost przestępczości, jako nieodzowny element industrializacji społeczeństw, rozerwa
nia się tradycyjnych więzi społecznych i upowszechniania się wzorów życia miejskiego.
Procesy te zaznaczyły się z całą ostrością na przełomie XIX i XX wieku. Nadmienić należy,
że niezależnie od tego, czy motywy pragmatyczne (dążenie do ograniczania wzrastającej
przestępczości) uznamy za decydujące, dla zrozumienia tempa i zakresu reform istotne jest
uwzględnienie całego kontekstu doktrynalnego, tak żywotnie oddziaływającego na praktykę
wychowawczą na początku XX wieku. Kontekst ten stanowiła cała atmosfera pedagogiczna
kształtowana przez liberalne prądy i kierunki pedagogiczne oraz doktryny społeczne. Hasło
„wiek XX stuleciem dziecka” był wyrazem nowego sposobu myślenia o młodzieży, jej lo
sach i perspektywach rozwoju. Społeczeństwa roku 1900 w całym świecie wprowadziły
szereg nowych rozwiązań, które diametralnie zmieniły nastawienie do nieletnich przestęp
ców i stosowane wobec nich procedury prawne. Według M.H. Veillard-Cybulski, punktem
zwrotnym było utworzenie w 1899 roku w Stanach Zjednoczonych specjalnych sądów dla
nieletnich o odrębnej procedurze i kompetencjach orzekania. Istotną zmianą było stosowa
nie środków wychowawczych w miejsce kar. Podobnie postąpiono w Kanadzie, a następnie
w wielu krajach europejskich. Spośród cytowanych rozwiązań warto odnotować te, które
były wzorcowymi i oddziałują do dzisiejszych czasów. Wiele takich rozwiązań pojawiło się
w Anglii: w 1905 roku stworzono specjalny sąd dla nieletnich (Birmingham), a następnie
(1907) wydano ustawę odnoszącą się do „Probation of Offenders”.
Ten akt prawny uważa się za podstawę systemu dozoru kuratorskiego. W 1908 roku na
mocy specjalnych aktów tworzy się sądy dla nieletnich przestępców w wieku 16-21 lat.
Wyłączne stosowanie środków wychowawczych wobec nieletnich poniżej 18 lat wprowa
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dziło prawo holenderskie w 1901 roku. Mniej liberalne było prawo norweskie (odpowie
dzialność kama od lat 14, przy łagodzeniu kary w przedziale wiekowym 14-18 lat). Echo
reformy dotarło do Egiptu (1905) i Australii (1907). Spośród krajów środkowoeuropejskich
jako pierwsze na drogę reform wchodzą Węgry, gdzie w 1908 roku powstają sądy dla nie
letnich (Budapeszt). Dla pedagogów interesujące jest ustanowienie w 1911 roku w Portuga
lii organów ochrony dziecka, którym przewodniczył sędzia przy pomocy pedagoga i leka
rza. Do przodujących krajów zaliczyć należy również Belgię i Francję (ustawa o ochronie
praw dziecka z 1912 r.), przy czym we Francji zaznaczył się pewien dystans w stosunku do
nowatorskich idei społeczno-pedagogicznych. W Niemczech sądy dla nieletnich funkcjono
wały od 1908 roku, chociaż prawnie zalegalizowane zostały w roku 1922. Powolniej refor
my przebiegały we Włoszech - pełna legalizacja nastąpiła dopiero w 1930 roku (wprowa
dzała ona m.in. obserwację dziecka). Kraje skandynawskie przyjęły norweski system lokal
nych urzędów administracyjnych z kompetencjami w zakresie całości spraw nieletnich. Od
1929 roku wychowawcze podejście do nieletnich wprowadzono w Jugosławii. Na drogę re
formowania prawa wobec młodocianych wkroczyła również Rosja. Po rewolucji, w 1918
roku ustawa wobec nieletnich (komisje do spraw młodzieżowych) dotrzymywała kroku naj
bardziej postępowemu ustawodawstwu europejskiemu. Po wielokrotnych zmianach (w r.
1926 ustawa przewiduje środki wychowawcze podobne jak w innych krajach, z wyjątkiem
kar łagodzonych w stosunku do młodocianych od 14 do 18 lat). Jak wcześniej zaznaczyłem,
Związek Radziecki (obok rządów jakobińskich) dostarczył przykładów regresji w zakresie
prawnej regulacji spraw nieletnich: w roku 1935 zniesiono specjalne komisje, a odpowie
dzialność kama została obniżona do 12. roku życia za przestępstwa i zbrodnie (kradzieże,
gwałty, zabójstwa, spowodowanie katastrofy kolejowej). Wyrazem humanitarnego i postę
powego prawodawstwa były ustawy wobec nieletnich w międzywojennej Polsce. Kodeks
karny z roku 1932 ustanawiał granicę nieodpowiedzialności karnej na 13 lat, wykluczał sto
sowanie kar wobec nieletnich poniżej lat 17 (dopuszczalne były jedynie środki wychowaw
cze). W zakładach poprawczych mogli być umieszczani jedynie nieletni działający z roze
znaniem; pozostali - w zakładach wychowawczych. Zróżnicowany system wprowadzony
był w kantonach Szwajcarii. Na odnotowanie zasługuje tutaj powołanie w 1917 roku Sądu
Opiekuńczego, posiadającego kompetencje w zakresie spraw karnych, opiekuńczych, za
chowującego jedność sądzenia. Zasada jedności stawała się regułą w krajach anglosaskich,
Holandii, we Włoszech i ku niej ewoluowało prawodawstwo większości krajów europej
skich. Okresy zastoju w rozwoju prawnych regulacji spraw młodocianych przestępców wy
stąpiły podczas obydwu wojen światowych - wyjątek stanowi Szwajcaria, gdzie w latach
1939-1945 doprowadzono do unifikacji prawa w poszczególnych kantonach. Po II wojnie
światowej problem ograniczania przestępczości stał się problemem społecznym w pełnym
znaczeniu definicyjnym i wzbudził zainteresowanie naczelnych czynników rządowych czo
łowych państw Europy. Przykładem takiego zainteresowania jest francuska ustawa z 1945
roku wydana przez de Gaulle’a, która według M.H. Veillard-Cybulski „była na wskroś no
woczesnym prawem, zrywając definitywnie z pojęciami klasycznego prawa karnego”.
Charakterystyczną cechą tej ustawy jest to, że za najwyższe i wyłączne kryterium stawia
niezłomną zasadę dobra dziecka. O losie dziecka orzeka sąd dla nieletnich, a w swoim re
pertuarze ma środki wychowawcze, opiekuńcze, zapobiegawcze i ochronne w zależności
od indywidualnego przypadku (podkr. B.U.).
Środki te mają być dostosowane do konkretnego układu właściwości psychicznych i sy
tuacji życiowych dziecka. Kolejne nowelizacje (1951 i 1958 r.) doprowadziły do ulepszenia
tego prawa w kierunku stosowania środków typu opiekuńczo-wychowawczego. Na jego
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mocy państwo ma obowiązek obejmowania opieką i wychowaniem małoletniego do 21. ro
ku życia, którego zdrowie, rozwój i wychowanie moralne są zagrożone. Podobną reformę
przeprowadzono w Anglii. Poprzez ogłoszenie w 1948 roku Criminal JusticeAct zreformo
wano prawo z 1908 roku. Na mocy nowego prawa krótkoterminowa kara więzienia została
zastąpiona skierowaniem nieletniego (14-21 lat) najwyżej na 3 miesiące (wyjątkowo na
6 miesięcy) do „Detention Centre” bądź do przymusowego uczęszczania do „Attendance
Centre”. Nie można było skazać na więzienie w trybie doraźnym nieletniego poniżej lat 17,
a nieletnich poniżej lat 15 - w trybie postępowania karnego sądów przysięgłych. Postano
wienia te były bardzo doniosłe, gdyż zapoczątkowały nową „filozofię” i podstawowe kano
ny walki z przestępczością młodzieży. Od tego momentu kara schodzi na całkowity margi
nes repertuaru środków, a pojawia się zasada opieki i zapobiegania. W ten sposób profila
ktyka przestępczości jest już nie tylko hasłem, moralnym apelem, lecz zasadą ogólną dającą
podstawę do humanitarnego traktowania nieletnich przez sądy, i staje się inspiracją do po
szukiwania skutecznych środków profilaktyczno-wychowawczych. Oryginalne rozwiązania
wprowadziła Holandia na mocy ustawy z 1961 roku. Za nieletnie uważa się dzieci i mło
dzież w wieku 12-18 lat. Chociaż obok środków wychowawczych wprowadzono karę are
sztu, to w intencji ustawodawcy ma ona mieć charakter wychowawczy. Areszt trwa od 4
godzin do 14 dni i może być odbywany sukcesywnie w ciągu 2 miesięcy. Sędzia ma prawo
przerwać areszt w każdym momencie. Rozszerzony został system nadzoru sądowego,
wprowadzono takie środki, jak umieszczenie w zakładzie wychowawczym i możliwość za
wieszenia kary (aresztu, grzywny, pobytu w zakładzie wychowawczym). Procedurę sądową
udoskonalono na zasadach demokratycznych. Okres powojenny zaznacza się upowszech
nianiem sądów nieletnich przyjmujących najszerszy zakres praw dzieci i młodzieży. Drugie
osiągnięcie to podnoszenie dolnej granicy odpowiedzialności karnej. Granica ta obejmuje
najczęściej wiek 17-18 lat i uwzględnia prawa rozwoju biopsychicznego młodzieży.
Następna cecha powojennego reformowania prawa nieletnich to różnicowanie środków zapobiegawczo-wychowawczych i upowszechnianie zasady nakazującej dostosowanie środ
ków poprawczo-wychowawczych do właściwości psychofizycznych nieletniego (w niektó
rych prawach zasada ta pojawiła się jako zalecenie). Nowa filozofia postępowania z nielet
nimi kierowała prawodawstwem nie tylko w krajach Europy Zachodniej. Przyjmowano ją
również w Europie Wschodniej, w krajach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Kolumbia, Bra
zylia, Chile, Peru) i w niektórych krajach Azji i Afryki. Filozofia ta i rozwiązania prawne
zasadniczo zmieniły zakres kompetencji i profesjonalizm w dziedzinie postępowania z nie
letnimi przestępcami i młodzieżą zaniedbaną. Problem tej kategorii młodzieży przestał być
problemem wyłącznie dla prawników - specjalistów z zakresu prawa karnego. Stał się pro
blemem społecznym, wymagającym profesjonalnego zainteresowania ze strony psycholo
gów, pedagogów i pracowników socjalnych. Z kolei udział specjalistów z różnych dziedzin,
przejmowanie wycinkowych aspektów pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej przez różne
służby społeczne wyłoniły nowy problem koordynacji przedsięwzięć cząstkowych.

Rozdział 2

Próby wyjaśniania
zjawiska przestępczości młodzieży
Przegląd współczesnych teorii

2.1. Ogólna charakterystyka przestępczości
W sytuacji wielości teorii objaśniających przestępczość powstaje zasadniczy problem
ich adekwatności do wszystkich aspektów tak złożonego zjawiska, jakim jest przestęp
czość. Teorie naukowe są konstruowane od momentu pojawienia się przestępczości w skali
masowej i ukonstytuowania się nauk społecznych prowadzących badania empiryczne.
W historycznym rozwoju nauki o przestępczości obserwuje się, z jednej strony, takie teorie,
które wyrastają z ogólniejszych założeń i metod typowych dla określonych dyscyplin na
ukowych (np. teorie biologiczne, socjologiczne), a z drugiej - teorie interdyscyplinarne
wykorzystujące osiągnięcia kilku dyscyplin. W literaturze naukowej możemy znaleźć
znacznie więcej teorii pierwszego typu, ale na obecnym etapie obserwuje się wzmożone
zainteresowania i dążenia do wypracowania teorii interdyscyplinarnych. Różnice pomiędzy
poszczególnymi teoriami można sprowadzić do specyficznie pojmowanych różnych aspe
któw zjawiska przestępczości, ale najczęściej zasadnicze różnice sprowadzają się do swoi
stego pojmowania pierwotnych uwarunkowań i etiologii przestępczości. Co więcej, w dąże
niu do oryginalnego wyjaśnienia przyczyn przestępczości wielu autorów traci zaintereso
wanie innymi istotnymi aspektami przestępczości, które powinny znaleźć odzwierciedlenie
na gruncie teorii. W ten sposób wielu teoriom można przypisać nie tylko nieadekwatność
do opisanej rzeczywistości (stąd ich mała moc aplikacyjna), ale również nierespektowanie
ogólnych wymogów stawianych teoriom naukowym. Adekwatność teorii przestępczości za
sadniczo sprowadza się do możliwości odpowiedzi na pytanie związane z różnicami między
zachowaniami przestępczymi a nieprzestępczymi. W zależności od podstawowych założeń
określone teorie koncentrują się, w większym czy mniejszym stopniu, na problemach zbli
żonych do tego pytania, wskazują na konieczność zbadania określonych czynników wiążących się z przestępczością. I tak, teorie biologiczne koncentrują się na czynnikach
wewnętrznych (organicznych) i aspektach rozwojowych, podczas gdy teorie socjologiczne
biorą pod uwagę cały zakres uwarunkowań i nacisków społecznych - poczynając od rodzi
ny i grupy rówieśniczej aż do społeczeństwa jako całości. Częsty błąd, jaki tkwi w objaśnie
niach różnych dewiacji i przestępczości, polega na tym, że zachowanie dewiacyjne tłuma
czy się celem, do jakiego to zachowanie zmierza. Próbując na przykład wytłumaczyć, dla
czego dziewczęta uciekające z domu stają się prostytutkami, wskazuje się na korzyści finan
sowe. Taka interpretacja nie jest daleka od prawdy, ale nie uwzględnia faktu, że wielu ludzi
dla pieniędzy podejmuje różnorodne działania nie zaliczane do patologii (student uczy się
przez wiele lat dla przyszłej kariery).
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Tak więc interpretacja zachowania dewiacyjnego poprzez ogólne cele nie jest w stanie
odróżnić tego zachowania od innych („normalnych”) zachowań. Cele te nie są specyficzną
przyczyną zachowania dewiacyjnego. Oczywiście, przy interpretacji zachowań dewiacyj
nych nie można ignorować celów, chociażby z tego względu, że różne zachowania dewia
cyjne mają różne cele, a niekiedy podobne akty dewiacyjne mogą zmierzać do różnych re
zultatów. I tak, społeczne uznanie może być osiągnięte poprzez dobre wyniki w nauce, jak
również przez zachowanie naruszające normy społeczne (przywództwo w grupie przestęp
czej), kradzieże samochodów mogą wynikać z chęci „zabawy” lub zdobycia korzyści mate
rialnych. Tak więc cele mogą różnicować zachowania dewiacyjne (przestępcze), ale nie mo
gą być traktowane jako ich przyczyny. Z powyższych rozważań wynika, że teorie przestę
pczości, aby spełniały warunki adekwatności i posiadały moc eksplanacyjną, muszą speł
niać pewne istotniejsze i głębsze kryteria.
Według W.B. Sandersa (1981, s. 27), teorie przestępczości muszą uwzględniać i objaś
niać dwa zasadnicze problemy. Pierwszy dotyczy wzorów przestępczości, czyli teoria musi
objaśniać formy (rodzaje), częstotliwość występowania oraz społeczny zasięg zachowań
przestępczych. Po drugie, teorie muszą wyjaśniać cały zespół procesów motywacyjnych
młodzieży przyjmującej przestępcze wzory. W związku z tym, aby wyjaśnić przestępczość
młodzieży, trzeba postawić dwa pytania: 1) jakie elementy społecznej organizacji lub struk
tury są „odpowiedzialne” za obserwowane rozmiary i formy przestępczości i 2) jakie powo
dują one (te elementy) skutki u jednostek przestępczych i nieprzestępczych, dlaczego tylko
u pewnych jednostek te skutki są negatywne. Tak więc teorie przestępczości muszą uwz
ględniać wielorakie i specyficzne mechanizmy wiążące czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Dostateczna liczba stwierdzonych takich powiązań daje podstawy do sformułowania teorii
o określonym zasięgu. Zasięg ten jest zawsze ograniczony zakresem powiązań, które udało
się empirycznie stwierdzić, co w praktyce oznacza, że nie dysponujemy teorią uniwersalną
obejmującą bezwzględnie wszystkie przypadki dewiacji i przestępczości. Teorie przestęp
czości muszą uwzględniać jeszcze dodatkowy trzeci warunek. Jest nim mianowicie proces
kryminalizacji pewnych zachowań, czyli naznaczenie tych zachowań jako przestępcze.
Ważność tego warunku wynika stąd, że mimo deklarowanych zasad równości wszystkich
jednostek wobec prawa, w społeczeństwach demokratycznych i pluralistycznych prawo jest
jednak wyrazem interesów wpływowych grup społecznych. W wyniku tego normy prawne
są bardziej „zaostrzone” w stosunku do pewnych grup społecznych (pewnych kategorii
młodzieży) i reprezentanci tych grup będą częściej podlegać sankcjom - rozmiary przestęp
czości w tych grupach będą większe. Ponadto proces kryminalizacji zachowań musi rów
nież brać pod uwagę uwarunkowania indywidualne jednostek, np. ich upośledzenie i różno
rodne biologiczne dysfunkcje. Jeśli czynniki te są pomijane lub uwzględniane w małym
stopniu, to zakres i obraz przestępczości będzie inny (jednostki upośledzone będą zawyżać
ogólne rozmiary przestępczości). Na rozmiary przestępczości młodzieży wpływa nie tylko
oznaczenie pewnych zachowań jako prawnie zabronionych, ale również granica wiekowa
karnej odpowiedzialności. Teorie przestępczości muszą uwzględniać zatem fakt, że samo
prawo, jego stosowanie i w konsekwencji przestępczość - są faktami społecznymi, a więc
zróżnicowane kulturowo, ustrojowo itp. W przeciwnym przypadku teoria nie będzie uwz
ględniać tych uwarunkowań, które dla badania zjawiska przestępczości są wyjątkowo istot
ne, przez co pogłębia się nieadekwatność teorii.
Zamieszczony poniżej przegląd teorii przestępczości nie jest oczywiście kompletny cho
ciażby z dwóch względów. Po pierwsze, większość tych teorii jest wszechstronnie opisana
w wielu publikacjach. Po drugie, zasadniczym celem niniejszej publikacji jest wskazanie na
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ograniczoność tradycyjnego systemu resocjalizacyjnego i zwrócenie uwagi na perspekty
wiczny nurt w strategii dotyczącej ograniczania procesu patologizacji zachowań wśród
dzieci i młodzieży, a więc na rozwiązania alternatywne, które są rezultatem podejścia prak
tycznego. Takie założenie stanowi zarazem kryterium doboru ogólnych koncepcji objaśnia
jących dewiacje i przestępczość. Scharakteryzowane zostaną zatem te teorie (lub ich niektó
re założenia), które z jednej strony wskazują na potrzebę reformowania tradycyjnych syste
mów resocjalizacji, a z drugiej mogą stanowić podstawę do opracowywania projektów pro
filaktyki. Równocześnie przedstawione niżej teorie są jedynie przykładami ogólnego sposo
bu myślenia w obrębie szerszego kontekstu teoretycznego (nurtu, kierunku).

2.2. Teorie biologiczne
Generalnie, biologiczna perspektywa rozumienia przestępczości już od wielu lat trakto
wana jest jako nurt przezwyciężony, o historycznym znaczeniu. Prawidłowa ocena tego
nurtu musi jednak uwzględnić zasadniczy zwrot, jaki dokonał się pod jego wpływem. Trze
ba bowiem pamiętać, że badania C. Lombroso zapoczątkowały naukowo-empiryczne wy
jaśnianie przestępczości, mimo że u ich podstaw znajdowały się założenia atawistyczne.
Współczesne teorie biologiczne wskazują na bardziej złożone anomalie biologiczne, ale ich
zasadnicza hipoteza jest podobna do tych założeń, jakie przyjmowano w pierwszych teo
riach biologicznych. Chodzi tutaj o odkrycie dodatkowego chromosomu Y, z czym wiązano
wielkie nadzieje w zakresie wyjaśnienia zasadniczej determinanty przestępczości (zwłasz
cza ciężkich przestępstw dokonywanych przez mężczyzn). Nadzieje te zostały szybko roz
wiane, gdy kolejne badania ujawniły, że wielu najgroźniejszych kryminalistów nie posiada
chromosomu Y, a układ chromosomów XXY występuje częściej u sprawców kradzieży niż
u wielokrotnych morderców (badania R. Foxa, Th. Sarbin, J. Millera - W.B. Sandersa 1981,
s. 29). Istnieje różnica między zachowaniem zdeterminowanym biologicznie a czynnikami
społecznymi. Oczywiście, nie oznacza to, że czynniki fizjologiczne nie powodują zmian
w zachowaniu. Można przytoczyć wiele przykładów świadczących o związku między czyn
nikami fizjologicznymi a przestępczym zachowaniem (np. przestępstwa drogowe pod
wpływem alkoholu, zabójstwa dokonywane przez osoby cierpiące na zaburzenia psychicz
ne), ale nie można twierdzić, że właśnie te czynniki są jedynie odpowiedzialne za zachowa
nia przestępcze. Powiązania te są o wiele subtelniejsze, a czynniki natury społecznej są
ważnymi zmiennymi interweniującymi w ten złożony proces współzależności. Tak więc
biologiczne teorie przestępczości mają dwa ograniczenia. Pierwsze wynika stąd, że
przestępcze zachowanie osób chorych lub z uszkodzeniem organicznym stanowi tylko nie
wielki procent wśród ogółu zachowań przestępczych i nie jest bezpośrednio ukierunkowane
organicznymi czynnikami. Po drugie, większość aktów przestępczych dokonywana jest
przez jednostki bez obciążeń organicznych. Jeżeli takie obciążenia zostaną ujawnione, to
jednostka jest zwolniona od odpowiedzialności kryminalnej, jest traktowana jako „psychi
cznie chora”. Ale i te zastrzeżenia nie dają podstaw do całkowitego odrzucenia teorii biolo
gicznych i uznania ich za zupełnie zbędne w wyjaśnianiu etiologii dewiacyjnego zachowa
nia i przestępczości. Ich przydatność jest niewątpliwa, jeżeli uwarunkowania biologiczne
będziemy rozumieć w szerokim zakresie, a więc nie tylko jako dziedziczne obciążenia
i wyraźnie wykształcone jednostki chorobowe, ale wszelkiego rodzaju organiczne dysfunk
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cje, zwłaszcza te, które powstały we wczesnych okresach rozwojowych. Będziemy wtedy
mówić o wewnętrznych czynnikach organicznych (a nie tylko dziedzicznych), które
wprawdzie bezpośrednio nie ukierunkowują zachowania na pogwałcenie norm prawnych,
ale stanowią ważne podłoże dewiacyjnego rozwoju moralnego i społecznego jednostki.
W takim szerokim ujęciu nie mogą być pominięte te wyniki badań, które wyjaśniają etiolo
gię zaburzeń w zachowaniu i przestępczość młodzieży na podstawie czynników temperamentalnych, niekorzystnych zmian w psychice powstałych pod wpływem czynników prei postnatalnych (w tym w okresie porodu): niektórych schorzeń matki, środków farmakolo
gicznych oraz sytuacji traumatyczno-stresowych przeżywanych przez matkę w okresie pło
dowego rozwoju dziecka. Czynniki tej natury mogą powodować zaburzenia w psychoru
chowym rozwoju dziecka (H. Spionek 1970), co w następstwie może prowadzić do społe
cznego niedostosowania i przestępczości. W tym miejscu warto przytoczyć wyniki badań
D.H. Stotta, które doprowadziły do sformułowania „prawa wielostronnego uszkodzenia
(osłabienia) systemu nerwowego”. Zgodnie z nim, niekorzystne czynniki natury fizycznej
i psychicznej uszkadzają centralny system nerwowy, co objawia się m.in. dysfunkcjami
w sferze moralnego funkcjonowania jednostki (D.H. Stott 1966). Taka rozszerzona interpre
tacja roli czynników natury biologicznej w kreowaniu zachowania ludzkiego może się przy
czynić nie tylko do bardziej adekwatnego poznania istoty przestępczości (stąd ciągła żywot
ność teorii biologicznych), ale także do zupełnie innego organizowania profilaktyki. Chodzi
bowiem o to, że w stosunku do jednostek, u których subtelne postępowanie diagnostyczne
doprowadzi do wykrycia biologicznego podłoża kształtowania się wadliwych zachowań,
należy podjąć możliwie najwcześniejsze i długoterminowe specjalne działania terapeutyczno-prewencyjne, zasadniczo różne od ogólnych zasad profilaktyki pierwszego stopnia, któ
re mają w polu zainteresowania ogół młodzieży i te jednostki, u których naruszanie norm
społecznych kształtuje się pod wpływem czynników społecznych. W tym miejscu warto za
sygnalizować, że takie podejście jest zalecane m.in. przez psychiatrów kanadyjskich sku
pionych w Instytucie Badań Antysocjalnego Zachowania Młodzieży w Toronto (S.J. Shamsie 1988).

2.3. Teorie psychologiczne
W ciągu całej historii naukowego wyjaśniania przestępczości chyba najwięcej prób po
dejmowano z pozycji różnych kierunków i szkół psychologicznych. W rezultacie powstaje
problem nie tylko wyboru poszczególnych psychologicznych teorii przestępczości, ale na
wet ich klasyfikacji. W literaturze polskiej wymienia się najczęściej podział według głów
nych kierunków w psychologii dwudziestowiecznej, a więc psychologia hormistyczna, psy
choanaliza, behawioryzm (m.in. K. Pospiszyl 1990), przy czym nie uwzględnia się na ogół
najnowszych kierunków, takich jak psychologia poznawcza i humanistyczna (w rzeczywi
stości kierunki te nie doczekały się jeszcze znaczących aplikacji na gruncie badania zacho
wań dewiacyjnych). W opracowaniu niniejszym przyjąłem podział dokonany przez
D.C. Gibbonsa (1976), który teorie psychologiczne (ze względu na ich przydatność na
gruncie badania przestępczości) podzielił na: 1) teorie psychoanalityczne, 2) teorie osobo
wości, 3) teorie psychopatii.
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Teorie psychoanalityczne
Teorie te spotkały się z zasłużoną i nie zasłużoną krytyką, ale ciągle mają swych zwolen
ników nie tylko na gruncie klasycznej psychiatrii, ale i w wielu odmianach modnej dziś
psychoterapii dzieci i młodzieży, zmierzającej do rozwiązywania konfliktów wewnętrznych
i korygowania zachowań młodzieży. Zwolenników psychoanalizy można również znaleźć
wśród profesjonalistów z zakresu przestępczości młodzieży. Można wątpić, czy ucieczki
z domu młodych dziewcząt są motywowane nie rozwiązanym konfliktem Elektry, ale po
stulat współczesnej psychoanalizy, nakazujący sędziemu, aby „wnikał w głębię psychiki”
młodocianego, nie może być uznany za przestarzały i niedorzeczny. Psychoanaliza przeja
wia swą żywotność tam, gdzie działają różnorodni funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwo
ści, terapii i resocjalizacji, wykształceni na programach zawierających chociażby elementy
tego kierunku - dotyczy to głównie pracowników socjalnych w USA. Krytycy psychoanali
zy zwracają uwagę na problem, wiążący się nie tyle z „prawdziwością” jej założeń, co
z konsekwencjami, jakie wynikają z możliwości aplikacyjnych. Zauważono bowiem, że
w przypadku braku środków na kosztowne leczenie, najczęściej kieruje się „niewyleczone
przypadki” do instytucji resocjalizacyjnych bez szukania rozwiązań alternatywnych, co oz
nacza w tym przypadku stygmatyzację i prowadzi do efektu instytucjonalizacji. W ten spo
sób psychoanaliza, pośrednio, wpływa również hamująco na rozwój profilaktyki. Z psycho
analizy mogą również wynikać inne, niekorzystne konsekwencje. I tak, jeśli stawia się diag
nozę przestępczego zachowania jako wynik nierozwiązania nieuświadomionych konfliktów,
to jednostka przestępcza może się poczuć uwolniona od poczucia winy i odpowiedzialności
- winne są podświadome konflikty. Zastrzeżenia powyższe nie są oczywiście jedynymi i za
sadniczymi, jakie można zgłosić pod adresem teorii psychoanalitycznych - uczynione to
już zostało wielokrotnie na gruncie psychologii ogólnej, filozofii i innych nauk społecznych
(w tym dyscyplin związanych z przestępczością, resocjalizacją i terapią). Z praktycznego
punktu widzenia nie można jednak przeoczyć faktu, że psychoanaliza bezpośrednio stymu
lowała wiele skutecznych podejść indywidualnej terapii jednostek przestępczych, zwłasz
cza neurotycznych. Jej użyteczność może się uwidocznić nie tyle w stosowaniu technik bez
pośrednio wynikających z jej założeń, które miałyby być rygorystycznie wykorzystywane
w terapii przestępców, co z traktowania jej jako płaszczyzny odniesienia i kryterium prze
strzegania zasad nierepresyjnego podejścia do dziecka. Zasady te obowiązują w terapii ro
dzinnej, w postępowaniu z określonymi kategoriami jednostek resocjalizowanych w zakła
dzie i winny być przestrzegane w podejściu profilaktycznym. W tym ostatnim przypadku
„kanony psychoanalizy” mogą być ostrzeżeniem przed stosowaniem metod konfliktogen
nych i stygmatyzacyjnych, mogą przypominać potrzebę indywidualnego traktowania
jednostki i „wnikania” w jej wewnętrzną sferę psychiczną.

Teorie osobowości
Teorie te przyjmują ogólne założenia w celu określenia przedmiotu badań, a eksplanacje
i wnioski opierają na danych empirycznych. Wiele teorii osobowości, oprócz konstruowa
nia i wzbogacania zasadniczych twierdzeń, rozwija się poprzez aplikacje tych twierdzeń na
różnych obszarach funkcjonowania człowieka i grupy społecznej. Wielkie możliwości ta
kich implikacji istnieją w obszarze zachowań przestępczych, ich korekcji i resocjalizacji
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oraz prewencji - profilaktyki. Możliwości takie mają zwłaszcza te teorie, których założenia
teoretyczno-metodologiczne pozwalają na konstruowanie metod i technik diagnostycznych
przydatnych do określania osobowościowych dymensji - cech różnicujących jednostki
przestępcze i nieprzestępcze.
Jest to możliwe głównie poprzez zastosowanie różnorodnych testów i kwestionariuszy
w badaniu jednostek i grup formalnie uznanych za przestępcze i odpowiednio dobranych
grup kontrolnych. Wyniki tych badań, oprócz celów czysto poznawczych (dążenie do diag
nozy pierwotnych i zasadniczych determinant osobowościowych), mogą być wykorzysty
wane w opracowaniu specyficznych strategii i metod resocjalizacji - terapii jednostek zróż
nicowanych ze względu na ujawnione w badaniach dymensje - cechy osobowościowe.
Również w warunkach polskich przeprowadzono wiele takich badań, chociaż stopień ich
wykorzystania w praktyce resocjalizacyjnej jest znikomy. Jak dotychczas nie obserwuje się
wykorzystania na szerszą skalę osobowościowych pomiarów w celach profilaktyki, chociaż
istnieją mocne przesłanki dla przyjęcia poglądu, że właśnie w tej sferze walki z przestęp
czością teorie i pomiary osobowościowych uwarunkowań są przydatne. W tym miejscu nie
ma potrzeby opisywania założeń i głównych twierdzeń, nawet najbardziej przydatnych na
gruncie resocjalizacji, teorii osobowości, gdyż w tym zakresie istnieje bogata literatura (do
pewnego stopnia wyjątek stanowią teorie poznawcze i humanistyczne). Warto natomiast za
stanowić się nad ograniczeniami i błędami, jakie dość często popełnia się w badaniach oso
bowościowych prowadzonych na użytek różnorodnych przedsięwzięć resocjalizacyjnych.
Zasadnicze nieporozumienia wynikają stąd, że w postępowaniu diagnostycznym szukają
cym przyczyn przestępczości zbyt często nie uwzględnia się społecznego i prawnego konte
kstu określania jednostek jako przestępczych - pod tym względem istnieją różnice w po
szczególnych systemach prawnych. Najbardziej znaczącymi tego typu ograniczeniami są
granice wiekowe odpowiedzialności karnej młodzieży oraz zakres czynów i zachowań kwa
lifikowanych jako przestępstwo. Ograniczenia te rażąco się uwidaczniają np. w USA, gdzie
istnieje duże zróżnicowanie prawa w poszczególnych stanach. Przykładowo, we wszystkich
stanach ucieczka z domu jest traktowana jako przestępstwo (delinquency). Jeżeli jednak
w stanie Alabama ucieknie z domu szesnastoletnia dziewczyna, to nie będzie ona pociągana
do odpowiedzialności, gdyż w tym stanie po ukończeniu 15 lat młodzież traktowana jest już
jak dorośli i ucieczki z domu w tej kategorii wiekowej nie są kwalifikowane jako przestę
pstwo. Natomiast w innych stanach, np. Missisipi, dolna granica odpowiedzialności ustano
wiona jest na 18 lat - i ucieczki z domu kwalifikowane są jako przestępstwo aż do tej grani
cy wiekowej. Jeżeli zatem, zgodnie z ogólniejszymi założeniami teorii osobowości, uciecz
ki z domu definiuje się jako przejaw zaburzenia i niedojrzałości osobowościowej, poczucia
odrzucenia, nieadekwatności i braku uczuć przyjaźni, to trudno przyjąć, że ten stan zmienia
się w ściśle określonych granicach wiekowych. Stąd teorie osobowości i prawnie ujmowa
ny stan pewnych zachowań młodzieży są wzajemnie nieadekwatne. Teorie osobowości są
często wykorzystywane do wyjaśniania przyczyn zachowań przestępczych. Służą temu nie
tylko ogólne założenia konstytuujące daną teorię, ale również narzędzia pomiaru (kwestio
nariusze, testy), opracowane zgodnie z tymi założeniami. W ten sposób teorie osobowości
nabierają walorów aplikacyjnych, ale równocześnie ich założenia poddawane są próbom
empirycznej weryfikacji. Uzyskane wyniki badań decydują o możliwościach interpretacyj
nych danej teorii. Stosunkowo skromne rezultaty w wyjaśnianiu przyczyn zachowań prze
stępczych i braku postępu w opisie „osobowości przestępczej” są podstawą do krytycznej
oceny przydatności teorii osobowości. Ten brak postępu może mieć kilka przyczyn. Po pier
wsze, teoria osobowości może zawierać twierdzenia, które nie odzwierciedlają rzeczywis

26
tych zależności między zmiennymi osobowościowymi a zachowaniem przestępczym. Po
drugie, opracowane narzędzia pomiaru zmiennych nie spełniają warunków trafności i rze
telności oraz nie mają wystarczającej mocy dyskryminacyjnej. Trzecia przyczyna wiąże się
z zasadami doboru populacji badawczej i procedurą badań. Teoretycznie, po wielu doświad
czeniach, nie powinno się tutaj popełniać zasadniczych uchybień, ale praktycznie większość
badań nie jest ich pozbawiona, a błędy te mają poważne konsekwencje zarówno w ocenie
teorii, narzędzi diagnostycznych, jak i różnicowania osobowości przestępców. Najczęściej
badacze dobierają jednostki formalnie określone jako przestępcze (skazanych przez sądy)
i dobierają grupy kontrolne spośród jednostek, które nie przeszły przez formalny system
kontroli społecznej (policję, sądy). W ten sposób próba badawcza ma charakter skośnego
rozkładu, gdyż w jej obrębie znajduje się tylko część ogólnej populacji przestępców (pozo
stała nieokreślona część pozostaje poza jej obrębem, gdyż nie została ujawniona przez sy
stem kontroli społecznej). Badania testowe mogą wtedy jedynie uwzględniać decyzje sądu
(potwierdzać lub zaprzeczać), a nie odnoszą się do cech osobowościowych ogólnej popula
cji przestępczej. Stąd wynika częste zaskoczenie brakiem lub nadmiarem zróżnicowania
między grupą zasadniczą i kontrolną. Inne ograniczenia wiarygodności wyników testowych
wynikają stąd, że wykazują one nie różnice osobowościowe między przestępcami i nieprzestępcami, ale różnice socjokulturowe czy etniczne. Wiadomo bowiem, że grupy o niższym
statusie socjoekonomicznym mają nadreprezentację wśród wszelkich kategorii przestę
pców, co nie wynika z cech osobowościowych. Problemów tych można uniknąć poprzez
kombinację badań testowych z ankietą typu self-report i doborem grup wyselekcjonowa
nych na bazie statusu socjoekonomicznego.
Zniekształcenie wyników testowych może także nastąpić pod wpływem pobytu w zakła
dzie zamkniętym. W zależności od badanych cech osobowościowych zniekształcenie to
może wystąpić w różnym stopniu. Ujawniony stopień nasilenia tych cech może być niekie
dy wynikiem deprywacji potrzeb psychofizycznych w warunkach instytucji karnej, a więc
dane cechy mogą się ujawnić pod względem jakościowym. Również w tym wypadku testy
będą mierzyć wynik procesu sądowego, a nie rzeczywiste cechy osobowościowe. Oczywi
ście, badania przeprowadzone w warunkach przeczących zasadom naukowego poznania
rzeczywistości prowadzą nie tylko do błędnych diagnoz, ale nie mogą być traktowane jako
weryfikacja założeń określonej teorii osobowości. Autorzy krytycznie nastawieni do „kom
petencji” i przydatności teorii osobowości w wyjaśnianiu zachowań przestępczych przyta
czają również argumenty opierające się na wynikach takich badań, które nie tylko słabo
różnicują przestępców pod względem określonych cech osobowościowych (np. zaburzenia
emocjonalne), ale nawet przemawiają na korzyść formalnych przestępców. Istotnie, takie
wyniki uzyskiwano nawet w przypadku stosowania renomowanych narzędzi, np. kwestio
nariuszy H.I. Eysencka. Obiektywna ocena musi być jednak oparta na badaniach przepro
wadzonych bez jakichkolwiek uchybień metodologicznych (m.in. przeprowadzonych na
dostatecznie dużych grupach).
Godne uwagi jest również stanowisko socjologów wskazujących na słaby związek mię
dzy cechami osobowości a przestępczości (E.H. Sutherland i D.R. Cressey, 1979). Jednak
jakiekolwiek argumenty byłyby brane pod uwagę, to mimo wszystko trudno sobie wyobra
zić nieuwzględnianie teorii osobowości i badań psychologicznych zarówno w badaniach
nad przestępczością, jak i w praktycznym rozwiązywaniu problemów z nią związanych.
W literaturze polskiej znaleźć można wiele opracowań kompetentnie objaśniających ogólne
założenia teorii psychologicznych (osobowości) najbardziej znaczących dla problematyki
przestępczości i zachowań dewiacyjnych w ogóle. W sytuacji wielości tych teorii uznałem
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zatem za zbędne ich prezentowanie, chociażby przy zastosowaniu najbardziej wyszukanych
kryteriów selekcyjnych. Natomiast powyższe uwagi zamieszczone zostały z zamiarem
wskazania na najczęściej popełniane błędy, które hamują postęp w wyjaśnianiu przestęp
czości z pozycji psychologicznych teorii osobowości.
Na zakończenie warto również zaryzykować tezę, że zastosowanie teorii osobowości,
a zwłaszcza opartych na nich metod i technik diagnostycznych, ma większe szanse powo
dzenia w działaniach profilaktycznych niż na gruncie resocjalizacji zakładowej. W sferze
profilaktyki stosowanie na przykład testów może być wolne od zasadniczego błędu wynika
jącego z doboru grup badawczych. Możliwość taka wynika stąd, że przy odpowiednio opra
cowanym projekcie diagnozą tak zwanego społecznego niedostosowania obejmujemy
wszystkie jednostki w środowisku naturalnym, a więc nie opieramy się na kryterium for
malnego naznaczenia, jakim jest orzeczenie sądowe. Badamy więc zmienne osobowościo
we wszystkich jednostek w naturalnym środowisku lokalnym, i w ten sposób grupa badaw
cza jest zbliżona do rozkładu naturalnego. Nie badamy równocześnie efektu instytucjonali
zacji, lecz zmienne osobowościowe ukształtowane w naturalnym rozwoju dokonującym się
w środowisku otwartym. Badania osobowościowe mogą zatem dostarczyć wolnych od
zniekształceń danych, które mogą stać się jednym z ważnych kryteriów różnicowania od
działywań wychowawczo-korekcyjnych i zapobiegawczych.

Psychopatia a przestępczość
O wieloznacznym rozumieniu psychopatii świadczy wyliczenie już w roku 1943 przez
H. Carsona 202 terminów, które w różnym stopniu wiązałyby się z „psychopatią”
(W.B. Sanders 1981, s. 35). Bogaty jest również zestaw opracowań poddających wszelkie
teorie i koncepcje psychopatii druzgocącej krytyce. Jednakowoż pojęciem psychopatii na
dal posługują się nie tylko psychiatrzy i nastawieni tradycyjnie kryminologowie. W literatu
rze polskiej stosunkowo niedawno, ukazała się praca K. Pospiszyla (1985), przedstawiająca
w sposób wyczerpujący i oryginalny najważniejsze problemy związane z psychopatią. Po
jęcie psychopatii jest nadużywane nie tylko w literaturze naukowej, ale przede wszystkim
w języku codziennej praktyki (podobnie jak „alienacja”). W opracowaniu niniejszym pod
kreślę jedynie kilka problemów, które moim zdaniem są ważne w kontekście rozważań nad
przestępczością i projektami profilaktyki zachowań dewiacyjnych.
Od momentu wprowadzenia terminu psychopatia do literatury psychiatrycznej (J.L.A.
Koch 1891) większość liczących się autorów za główny rdzeń psychopatii uważa niezdol
ność lub braki w zakresie moralnego i społecznego funkcjonowania jednostki. W dalszym
rozwoju psychiatrii pojawia się termin „socjopatia”. Stało się to pod wpływem autorów
amerykańskich, akcentujących przede wszystkim społeczną sferę przejawów psychopatii.
Funkcjonuje również termin „osobowość antysocjalna”, wchłaniający obydwa pojęcia
i sprowadzający istotę psychopatii do antysocjalności. Ten ostatni termin jest o tyle intere
sujący, że wiele ostatnich rozważań koncentruje się wokół tzw. manipulatorów czy osobo
wości machiawelicznej. Problem psychopatii przykuwał uwagę nie tylko pojedynczych ba
daczy, ale również poważnych instytucji naukowych. Owocem takiego kolektywnego zain
teresowania psychopatią są „urzędowe” definicje, które uściślają to pojęcie i nadają mu zna
czenie zgodne z aktualnym etapem rozwoju badań prowadzonych nie tylko w psychiatrii,
ale i w dyscyplinach pokrewnych. Przykładem takiej definicji jest określenie przyjęte
w amerykańskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych (system DSM-III z 1978 r.).
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Określenie to przytacza K. Pospiszyl (1985), a jest ono sprowadzone do dwóch podstawo
wych płaszczyzn: 1) nieumiejętności nawiązywania właściwych związków interpersonal
nych i 2) braków odpowiedniej organizacji i wydajności pracy. W wielu definicjach znajdu
ją się różne cechy osobowości psychopatycznej, m.in.: impulsywność, brak kontroli agresji,
nieumiejętność przewidywania, nieumiejętność „wglądu w siebie”, brak poczucia winy
i wyrzutów sumienia, niezdolność do wyciągania wniosków z uprzednich doświadczeń, błę
dy w ocenie sytuacji społecznej, skłonność do neurotycznego kłamstwa, skłonność do alko
holizmu z brakiem tolerancji na środki odurzające, tendencje do samowyniszczania itp. Są
to cechy, które podają R.D. Hare i D. Schalling (K. Pospiszyl 1985, s. 13-14). Wiele z tych
cech ujętych jest w lapidarnym stwierdzeniu B. Zawadzkiego, który określa psychopatę ja
ko jednostkę „nie uznającą ograniczeń zewnętrznej rzeczywistości” (B. Zawadzki 1959).
Należy również zasygnalizować, że z pojęciem psychopatii wiąże się problem charakte
ropatii (T. Bilikiewicz 1979, M. Jarosz 1988), a przede wszystkim socjopatii. Pojęcie socjopatii, jak już wspomniałem, rozpowszechnione jest głównie w literaturze amerykańskiej,
ale także w Polsce jest dostatecznie znane i ogólnie uważa się, że socjopatia to „zaburzenia
osobowości [...] spowodowane negatywnymi wpływami wychowawczymi środowiska ro
dzinnego” (M. Jarosz 1988, s. 274).
Pojawienie się terminów charakteropatii i socjopatii wiąże się z postępem w badaniach
nad zaburzeniami osobowości, a zwłaszcza ich etiologią. Problem ten jest dalej nie roz
strzygnięty. Tradycyjne stanowiska skłonne są wiązać te zaburzenia (psychopatie) z defek
tami trwałymi (dziedzicznymi), nowsze koncepcje - z uszkodzeniami centralnego systemu
nerwowego (charakteropatia) i wpływami środowiska we wczesnych stadiach rozwojo
wych (socjopatia). Nie wnikając w istotę tego problemu, warto podkreślić ogólne nastawie
nie do psychopatii-socjopatii we współczesnej nauce o przestępczości. Otóż, obok umiar
kowanie krytycznych i ostrożnych stanowisk na gruncie psychiatrii i psychologii przestęp
czości, obserwuje się zdecydowanie odrzucające postawy reprezentowane przez kryminolo
gów i socjologów przestępczości. Warta podkreślenia jest postawa socjologów (głównie
amerykańskich), których negatywna krytyka teorii przyjmujących założenia o istotnej roli
psychopatii-socjopatii w etiologii przestępczości postuluje teorie-koncepcje w istocie so
cjologiczne, nie tylko o charakterze reinterpretacyjnym, ale będące nową zupełnie propozy
cją ujmowania przestępczości.
Zagadnienie to podejmę w dalszej części tego rozdziału, natomiast w tym miejscu przy
toczę jedynie kilka wysuwanych przez socjologów kontrargumentów przeciwko teoriom
związanym z psychopatią i socjopatią. Pierwszy kontrargument wykorzystuje fakt wielości
definicji psychopatii (m.in. Carson). Wielość definicji i brak porozumienia co do istoty
i uwarunkowań psychopatii świadczyć mają o jałowości dyskusji i badań przyjmujących nie
tylko to pojęcie, ale w ogóle paradygmat etiologiczny. W teoriach psychopatii zawarty jest
pogląd (częściowo ukryty) o trwałości zaburzenia osobowości i tendencji do chronicznego
ich manifestowania się w szerokich sferach życia (właściwie we wszystkich). Według takie
go ujęcia, psychopatia miałaby „zniewalać” człowieka totalnie i motywować go do aktów
przestępczych w sposób ciągły. Inaczej mówiąc, psychopata nie byłby zdolny oderwać się
od przestępstwa, które wypełniałoby całą jego aktywność. Tymczasem, jak zauważa Kai
Erikson (1962), przestępcy poświęcają przestępczości stosunkowo mało czasu, a więc „nie
pracują tylko na jednym etacie”. Ponadto wśród przestępców obserwuje się różnorodność
typów aktywności przestępczości, jej różne wzory, które zmieniają się wraz z życiem; z teo
rii psychopatii wynikałoby, że wzory te są wyspecjalizowane i trwałe. Mocnym kontrargu
mentem jest fakt, że wiele jednostek sklasyfikowanych przez psychiatrów jako psychopaci
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nigdy nie miało kontaktów z sądem i więzieniem. W literaturze polskiej znana jest teoria D.
Matzy (M. Kosewski, A. Siemaszko), która chyba w największym stopniu „zrównuje” oso
bowość przestępców z osobowością „normalną”. Z tej teorii wynikają wnioski znaczące
również w kwestii roli psychopatii w przestępczości. Matza bowiem twierdzi, że zachowa
nia (akty) przestępcze występują tylko w określonych okolicznościach, są poprzedzone re
fleksją co do skuteczności i konsekwencji aktu przestępczego. Pod tym względem nie ma
różnicy między psychopatą a przestępcą normalnym. Tak więc akty przestępcze są kierowa
ne normami, a nie są przejawem nieokreślonych, „złych” impulsów. Młody przestępca po
przez akt przestępczy przystosowuje się do sytuacji i od przestępstwa może się powstrzy
mać. Po drugie, Matza wykazuje, że w akcie przestępczym występuje refleksja natury mo
ralnej (co jest sprzeczne z istotą psychopatii), uwzględnianie moralnych wymogów
przestępczej subkultury, negatywne zaś odczucia moralne związane z przekroczeniem norm
(co też wykluczają wszelkie ujęcia psychopatii) są neutralizowane poprzez odpowiednie
techniki racjonalizacji. Jednostka przestępcza nie jest zatem obojętna na konsekwencje
swoich czynów dla innych jednostek.
W świetle takich argumentów twierdzenia o ścisłym związku przestępczości z psycho
patią są słabe i wymagają przeformułowania. W takim ujęciu zasadniczą sprawą nie jest
szukanie psychologicznych stanów prowadzących do przestępczości, lecz odpowiedź na
pytanie dotyczące wpływu procesu naznaczania na psychopatologiczne zachowanie. Argu
menty powyższe mają mocne podstawy w obserwowanych faktach, co nie oznacza, że ab
solutnie negują założenia o psychopatii-socjopatii i eliminują je z nauki o przestępczości.
Co więcej, w zakresie tym niezbędne są dalsze badania, a znajomość różnych koncepcji
psychopatii i socjopatii jest konieczna do postępowania z młodzieżą przestępczą. Organizo
wanie specjalnych zakładów resocjalizacyjnych dla przestępców psychopatycznych (USA)
jest przykładem takiej konieczności.

2.4. Podejście wieloczynnikowe
Ten sposób interpretacji przestępczości jest związany z dziełem S. i E. Glueck (1950)
i mimo krytyki jest ciągle kontynuowany. Podejście wieloczynnikowe zakłada, że nie ma
jednej przyczyny przestępczości, natomiast racjonalne jest szukanie różnorodnych czynni
ków powiązanych z tym zjawiskiem. Liczby tych czynników nie można z góry określić,
czyli w zakres czynników może wejść każdy obiekt i zdarzenie, którego powiązanie można
ustalić na drodze statystycznego współwystępowania. Stosowanie grup kontrolnych (nieprzestępców) i zasady prawdopodobieństwa miało w tym podejściu wyjaśnić zespół czyn
ników, które w najwyższym stopniu determinują zachowania przestępcze (np. ponieważ
przestępcy częściej rekrutują się z rozbitych rodzin, rozbicie rodziny jest traktowane jako
ważna determinanta zachowań przestępczych). Zakłada się tutaj również, że pewne czynni
ki oddziałują na określone jednostki, a nie oddziałują na inne.
Zwolennicy tego podejścia wskazują, że ma ono przewagę nad teoriami jednoczynnikowymi. Jednak wiążą się z tym określone problemy, stąd teorie wieloczynnikowe były i są
przedmiotem ostrej krytyki. Po pierwsze, twierdzenie, zgodnie z którym pewna liczba czyn
ników jest związana z przestępczością, niczego jeszcze nie wyjaśnia i zespół takich twier
dzeń nie spełnia wymogów teorii eksplanacyjnych. Błąd polega tutaj na braku wyjaśnienia
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wzajemnych związków między czynnikami a zjawiskiem (przestępczością). W przypadku
przestępczości dochodzą jeszcze szczególne trudności. I tak, w więzieniach może się znaleźć
nadreprezentacja określonej grupy społecznej (np. określonej mniejszości narodowej), ale
wcale to nie oznacza przyczynowego związku między rasą a przestępczością. Twierdzenie
takie jest bezzasadne, dopóki nie wyjaśnimy związku między systemem prawa w stosunku
do młodzieży a położeniem (statusem) społecznym określonych grup, systemem socjalizacji
i innymi zmiennymi. Współczesne teorie przestępczości starają się te błędy usunąć. Uwzg
lędniając zarówno czynniki psychologiczne, jak i społeczne (i w tym sensie są kontynuacją
podejścia wieloczynnikowego) i dążąc do wyjaśnienia złożonych mechanizmów między ty
mi dwoma jakościowo odmiennymi układami czynników, stają się teoriami oddzielnej klasy
i przyczyniają się do głębszego zrozumienia natury zachowania przestępczego.

2.5. Kierunki badań we współczesnej psychologii przestępczości
Podczas gdy socjologowie rozważają różnice między przestępczością a innymi formami
dewiacji, psychologowie koncentrują się raczej na osobowości niż na zachowaniu. Trady
cyjnie psychologia traktowała antysocjalne zachowanie jako manifestację zasadniczego
i ogólnego problemu adaptacji.
Według współczesnych psychologów M. Le Blanca i M. Frechete (1981), w psychologii
przestępczości ujawniły się dwa trendy badawcze. Pierwszy, i nieco dawniejszy, traktuje
przestępczość jako sygnał lub symptom. Przestępczość jest zatem symptomem określonego
stanu chorobowego natury psychiatrycznej. Tradycja symptomatycznego traktowania prze
stępczości wiąże się z takimi nazwiskami, jak Alexander i Staub, Hensard, czy ze stanowi
skiem reprezentowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (1987). Drugi
trend jest bardziej związany z kryminologią; opiera kryminalne ukierunkowanie na konfi
guracji psychologicznych i społecznych cech, która wpływa na kierunek i intensywność za
chowania przestępczego. Konfiguracja ta (syndrom) jest specyficznej natury; istnieje ona
niezależnie i nie można jej sprowadzić do symptomu żadnego innego patologicznego ukła
du warunków. W ostatnich trzech dekadach ten drugi trend wzmocnił się i stał się dominują
cy w nauce o przestępczości. Koncepcję syndromu przestępczości wspiera wiele szkół my
ślenia opartych na różnych modelach badań i znaczących obserwacjach klinicznych. W ten
sposób specyfika syndromu przestępczości jest potwierdzana i zmierza do konstrukcji pro
totypu antysocjalnej jednostki.
W wypracowywanie takiego prototypu znaczący wkład wnieśli „psychoklinicyści”: po
pierwsze, psychiatrzy i psychologowie o europejskiej tradycji, jak Anderson (1963), Hen
sard (1963), Debuyst (1960), Glover (1960), Mailloux (1971), po drugie - badacze i prakty
cy amerykańscy, m.in. Cledey (1964), Hare (1970), Mc Cord i Mc Cord (1956), Yochelson
i Samenow (1976). Trzecia grupa obejmuje badaczy zainteresowanych rozwojem i począt
kowymi stadiami rozwoju osobowości kryminalnej. Należą tutaj S. Glueck i E. Glueck
(1970), Robins (1966), a obecnie Frechete i Le Blanc. Ci ostatni wymieniają również auto
rów socjologów, szczególnie ze szkoły „kulturalistów”, takich jak A.K. Cohen (1955), Bec
ker (1963), Cloward i Ohlin (1960), którzy opisują warunki kryminalizacji osobowości
w terminach rozwoju oraz osiągania roli i statusu przestępcy.
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Na bazie tak szerokiego dorobku wyłania się typowa sylwetka osobowości kryminalnej,
chociaż u poszczególnych autorów kreślona jest z pewnymi specyficznymi odcieniami.
I tak, Hensard w syndromie i osobowości kryminalnej widzi przede wszystkim egocen
tryzm, złośliwą agresywność i psychologiczną niedojrzałość; Mailloux mówi o kryminali
ście jako osobie o sztywnym superego, wyraźnym narcyzmie i negatywnej tożsamości; Pinatel wymienia cztery cechy osobowości kryminalnej, takie jak: moralny egocentryzm, nie
stałość, agresywność i emocjonalną obojętność; Jeffrey opisuje kryminalistę jako jednostkę
cierpiącą na „społeczną depersonalizację”, zmuszającą do samotności i sterylności społecz
nej. Wszyscy ci autorzy przyjmują, że jednostki, kiedy stają się kryminalistami, posiadają
określone cechy endogenne (psychiczne), które są specyficzne i stałe, odpowiedzialne za
wejście w konflikt z prawem.
Takie definicje przestępców nie są wolne od krytyki. Pierwsze krytyki zwracały uwagę
na zbytnie ograniczanie grupy przestępców do tych, u których rozwinął się styl życia nie
zgodny z prawem. Stąd jednostki, które nie weszły zbyt głęboko w przestępczość, popełnia
ją przestępstwa okazjonalnie, nie mają oficjalnego statusu przestępcy lub których przestęp
czość jest ukryta, nie mieszczą się w ramach tych definicji. Autorem ostrej krytyki jest Hirschi (1969), główny przedstawiciel socjologicznej teorii kontroli, który kwestionuje możli
wość rozwijania teorii przestępczości w oparciu o takie ogólne założenie istnienia syndro
mu przestępczości. Drugi argument krytyki, w gruncie rzeczy będący konsekwencją stano
wiska Hirschiego, podkreśla, że takie ekstremalne i specyficzne kryteria uwypuklające róż
nice między przestępcami „prawdziwymi” i innymi stwarzają zbędne i sztuczne bariery
w selekcji przestępców do badań.
Ostatecznie, redukując problem do syndromu przestępczości, nie uzyskujemy adekwat
nej reprezentacji, a przyczyną tego jest wielka heterogeniczność aktów przestępczych,
sprawców i sytuacji kryminogennych. Zwolennicy koncepcji syndromu (M. Le Blanc,
M. Frechette) zwracają uwagę, że w tej perspektywie przestępczość niekoniecznie musi być
traktowana jako zjawisko ograniczone i niezróżnicowane. Koncepcja syndromu zakłada, że
przestępczość jest wielokształtną i złożoną rzeczywistością, której różne warianty muszą
być rozpoznane. W rzeczywistości ten kryminologiczny trend myślenia jest konsekwencją
wspieraną wnioskami z empirycznych badań taksonomicznych. Dzięki wielu współczes
nym badaczom (Frechette, Le Blanc - 1987; Gibbons - 1968; Quay - 1965) zgromadzono
wiele znaczących danych wspierających koncepcję syndromu, dzięki którym przestępczą
rzeczywistość można opisać w precyzyjnych terminach, ujmować jej różnorodne formy.
Równocześnie autorzy ci, mimo zróżnicowanych aktów przestępczości, rozpoznali autenty
czną strukturę (psychospołeczną) determinującą zachowanie przestępcze. Od czasu wystą
pienia Hirschiego (1969 r.), który ostro sprzeciwiał się tezie, według której podobieństwo
między różnymi typami zakazanego zachowania tkwi w ich nielegalności, wiele badań em
pirycznych wykazało, że osobowość jednostek poważnie zaangażowanych w przestępczość
jest obciążona specyficznymi deficytami (Frechette and Le Blanc, 1987). Wynika z tego
jasno, że koncepcja syndromu przestępczości stała się w przeciągu kilkunastu lat bardziej
precyzyjna. W ewolucji poglądów na temat przestępczości zaznaczyły się wysiłki zmierza
jące do powiązania „dwóch płaszczyzn analizy”, a więc powrót od opisu czynu do badania
sprawcy, od kryminalnie zorientowanego konkretnego zachowania do antysocjalnej jedno
stki lub od „struktury zachowania” do „struktury sumienia”. Postępowanie badawcze po
winno się toczyć w obrębie tych dwóch poziomów, różne eksploracje mogą dotyczyć jedne
go lub drugiego poziomu, ale zasadniczy kierunek powinien być stały, tzn. badanie zmierza
jące do jasnej i specyficznej interpretacji przestępczości musi się dokonywać poprzez wy
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różnienie przestępczości spośród innych form dewiacji i klarowne (ścisłe) odróżnienie
prawdziwej („twardej”) przestępczości od nieszkodliwego naruszania norm społecznych.
Ta ogólna konkluzja ma nie tylko ważne znaczenie w rozumieniu przestępczości, ale
może w zasadniczy sposób ukierunkować badania nad przestępczością, i to zarówno
w aspekcie opisowo-wyjaśniającym, jak i naukowym wypracowaniu efektywnych zasad
i metod resocjalizacyjno-profilaktycznych.
Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to koncepcja „syndromu”, mimo błyskotliwych i ujmują
cych teorii socjologicznych (Hirschi, Matza, Becker i inni), które skłonne są „zrównywać”
osobowość przestępców z „osobowością normalną”, a czyn przestępczy z normalnym
aktem zachowania, znajduje uzasadnienie w całokształcie realiów związanych z przestęp
czością. Nie ulega bowiem wątpliwości, że są różne czyny przestępcze, różne ich okolicz
ności, a co najważniejsze - różni przestępcy; trudno zaprzeczyć, że spotkamy się
z przestępcami „chronicznymi”, „opornymi”, „niepoprawnymi”, „bezwzględnymi” itp. oraz
takimi, u których zachowania przestępcze pojawiły się we wczesnym okresie rozwojowym,
i to „wbrew wszelkim okolicznościom” (dzieci przestępcze z dobrych warunków rodzin
nych i prawidłowo wychowywane). Drugi aspekt jest konsekwencją pierwszego i sprowa
dza się do zróżnicowanego podejścia w resocjalizacji (idea ta jest znana również w Polsce,
a w wielu krajach doczekała się realizacji - koncepcja H. Quaya, system diagnostyczny
I -level classiffication), jak również w prewencji - profilaktyce. W tej ostatniej dziedzinie
zaniedbania są największe, chociaż (o czym będzie mowa w dalszej części pracy) są już
prowadzone badania na użytek profilaktyki, w dużym stopniu zbieżne z zarysowaną wyżej
koncepcją syndromu (S.J. Shamsie 1988).

2.6. Teorie socjologiczne
Zapoznanie się z socjologicznymi teoriami przestępczości w obecnym czasie nie wiąże
się z większymi trudnościami. Oprócz pracy zbiorowej pod redakcją A. Podgóreckiego
(1976) przedstawiającej główne systemy teoretyczne z zakresu patologii społecznej, jakie
rozwijają się od czasów E. Durkheima, polska literatura kryminologiczna została ostatnio
wzbogacona wyczerpującym i oryginalnym opracowaniem A. Siemaszki (1993). Oczywi
ście z wieloma koncepcjami można się zapoznać poprzez lekturę opracowań szczegółowych
zamieszczanych w monografiach i piśmiennictwie specjalistycznym. W tej sytuacji analiza
dokonana w niniejszym opracowaniu ograniczy się jedynie do zasygnalizowania tylko nie
których problemów z wybranych ujęć teoretycznych, które bezpośrednio mogą kształtować
zrozumienie współczesnych trendów w przestępczości, pozostają w opozycji do współczes
nego ujęcia psychologicznego i mogą wskazać ogólny kierunek działań profilaktyczno-prewencyjnych. W podejściu strukturalnym szczególne miejsce zajmuje teoria anomii Rober
ta K. Mertona. Jej znaczenie dla interpretacji dewiacyjnych zachowań jest w dalszym cią
gu duże, a ostatnio nawet wzrastające (por. K. Szafraniec 1990).
Teoria R.K. Mertona, określana jako „teoria środków-celów” lub „teoria anomia",
źródło dewiacji upatruje w strukturze społecznej i w ten sposób neguje wcześniejsze teorie
kontroli o psychoanalitycznym rodowodzie. Dewiacja nie jest czymś „patologicznym”, lecz
stanowi oczekiwany rezultat konfliktów i napięć w strukturze społeczno-kulturowej.
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Pomijając całą Mertonowską analizę struktury społecznej i relacje między jej podstawo
wymi elementami (kulturowo określone cele i usankcjonowane środki do ich osiągania),
wspomnę jedynie, że w wyniku konfliktowego realizowania celów (nie usankcjonowanymi
środkami) dochodzi do stanu anomii. Zachowania dewiacyjne powstają w wyniku przy
stosowywania się jednostek do sytuacji dysharmonii między elementami struktury społecz
nej. Jednostka ma możliwość wyboru jednego z pięciu typów przystosowania (konformizm,
innowacja, rytualizm, wycofanie, bunt), z których właściwie tylko jeden jest czysto niedewiacyjny, a najbardziej szkodliwym jest wycofanie.
A. Siemaszko przeprowadził wnikliwą analizą teorii R. Mertona, wskazał na jej słabe
strony. Z naszego punktu widzenia godfle uwagi jest Mertonowskie rozumienie anomii,
gdyż ta właśnie kategoria może być kluczem do wyjaśnienia przestępczości również
w aktualnych warunkach polskich. W genetycznie pierwszej definicji Merton kładł nacisk
na załamanie się struktury kulturowej, co oznaczało brak adekwatności między kulturowy
mi celami i środkami ich realizacji. Anomia jest więc tutaj „skutkiem braku równowagi
w akcentowaniu wartości oraz norm instytucjonalnych służących realizowaniu tych warto
ści” (A. Siemaszko 1993, s. 60). Uważam, że dla analizy przestępczości definicja zawarta
w tym sformułowaniu jest wystarczająca, mimo że A. Siemaszko przytacza inne aspekty,
pojawiające się w dwóch kolejnych definicjach, jakie sformułował R.K. Merton (co zda
niem A. Siemaszki osłabia wartość całej teorii). Przydatność kategorii w interpretacji prze
stępczości widzę w tym, że po uznaniu pewnych elementów rzeczywistości społecznej
(w określonych warunkach czasowo-przestrzennych) za przejaw anomii, przy równoczes
nym (lub następczym) znaczącym wzroście ilościowym i jakościowym przestępczości, te
dwa zjawiska - anomię i przestępczość - można ujmować w związku przyczynowym.

2.7. Koncepcje kontroli społecznej
Jak piszę A. Siemaszko „ślady myślenia o dewiacji przez pryzmat kontroli społecznej
odnajdujemy zarówno u Mertona, jak i u Sutherlanda; w dużej mierze do perspektywy kon
troli nawiązują koncepcje dezorganizacji społecznej” (A. Siemaszko 1993, s. 223). Istotą
tych koncepcji jest sformułowanie, że kontrola społeczna stanowi ważny czynnik przeciw
działający pojawianiu się zachowań nonkonformistycznych.
We współczesnej myśli socjologicznej istnieją jednak wyraźnie odrębne koncepcje, któ
re - na wzór E. Durkheima - kontrolę społeczną podnoszą do rangi zasadniczego, jeśli nie
jedynego, elementu systemu wyjaśniania konformizmu i dewiacji. Do tego nurtu zalicza się
wiele koncepcji, m.in. propozycję W.C. Recklessa (K. Ostrowska), która oprócz elementów
kontroli społecznej uwzględnia czynniki psychologiczne (wewnętrzne czynniki determinu
jące i powstrzymujące). Przykładem „czystej” teorii kontroli społecznej jest bardzo popu
larna teoria Travisa Hirschiego, której ogólne założenia wykorzystuje się do interpretacji
różnych aspektów przestępczości. Powinowactwo teorii Hirschiego z Durkheimem widocz
ne jest już w podstawowym założeniu o złej naturze człowieka, która winna być poskramia
na. Według Hirschiego, .Jednostka może (is free) dokonywać czynów przestępczych, po
nieważ jej więzi z porządkiem konformistycznym zostały w jakiś sposób zerwane” (cyt. za
A. Siemaszko 1993, s. 236).
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Istnieją cztery komponenty więzi jednostki ze społeczeństwem, które chociaż są ściśle
powiązane, mogą jednak wywierać niezależny wpływ na zachowanie dewiacyjne. Pier
wszym takim elementem jest przywiązanie. Są to emocjonalne związki jednostki z jej oto
czeniem (rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, kolegami). Przywiązanie gwarantuje liczenie się
z opinią „istotnych innych”, dzięki czemu jednostka czuje się „moralnie zobligowana” do
przestrzegania norm, które otoczenie to uznaje. Antycypacja konsekwencji zachowania
sprzecznego z normami wyzwala „wewnętrzny sygnał alarmowy”, powstrzymujący realiza
cję tego zachowania. Tak się dzieje, gdy więź emocjonalna jest silna; gdy słabnie, pra
wdopodobieństwo naruszania norm wzrasta. Przyjmuje się tu za oczywiste, że otoczenie
społeczne jest konformistyczne (Hirschi przyjmuje istnienie tylko tego jednego, konformistycznego, systemu społecznego). Przywiązanie to konstrukt analogiczny do sumienia czy
superego, przy czym Hirschi uważa, że „przywiązanie” ma tę przewagę nad tradycyjnym
„sumieniem” i „superego”, że jest empirycznie mierzalne, może być w pewnym okresie
większe lub mniejsze. „Przywiązanie” jest synonimem „internalizacji”, jest równoznaczne
z kontrolą wewnętrzną, chociaż Hirschi nie uważał kontroli wewnętrznej za składnik oso
bowości - według A. Siemaszki, jest to „wewnętrzna kontrola sprawowana z zewnątrz”
(op.cit., s. 239).
Zaangażowanie jest drugim elementem więzi ze społeczeństwem i odpowiednikiem
„ego”. Jest to chłodna kalkulacja, w wyniku której jednostka orientuje się, czy opłaca się
zachować w określony sposób. Opłaca się konformizm, dewiacja przynosi straty. Hirschi
zakłada więc racjonalność działań ludzkich, chociaż mogą być popełniane błędy w ocenie
sytuacji czy ze względu na brak informacji. Społeczeństwo oplata jednostkę siecią zależno
ści, i to zapewnia konformizm. Przyjmuje również, że naruszenie norm jest szczególnie pra
wdopodobne w tych środowiskach i u tych jednostek, które mają stosunkowo mało do stra
cenia - są one mniej zaangażowane, poczyniły mniej wysiłku w „byciu konformistą”. Jest
to ważne stwierdzenie dla zrozumienia zjawiska nadreprezentacji jednostek ze środowisk
upośledzonych społecznie.
Zaabsorbowanie działalnością zgodną z normami - to trzeci element więzi jednostki ze
społeczeństwem. A więc nie tylko uczuciowe przywiązanie i zaangażowanie (kalkulacja),
ale także brak czasu lub sposobności chroni jednostkę przed dewiacją: „Wielu ludzi prowa
dzi cnotliwe życie niewątpliwie z braku innych możliwości” (Hirschi, Causes of Delitiąuency, cyt. za A. Siemaszko, s. 242). Konformista jest bardziej zaabsorbowany działalnością
konformistyczną i nie ma czasu, okazji, więc prowadzi cnotliwe życie. Zaabsorbowanie
wynika z zaangażowania - trzeba się wiele nabiegać wokół „inwestycji konformistycznych”. Zdaniem Hirschiego, zajęcie się czymś pożytecznym może też samoistnie przeciw
działać zachowaniom dewiacyjnym - „człowiekowi zapracowanemu nie przychodzą do
głowy głupie pomysły”.
Przekonanie. Jak już wspomniałem, Hirschi przyjmuje, że istnieje jeden wspólny sy
stem wartości, który wyznają także osobnicy naruszający prawo i inne normy społeczne.
Dlatego nie istnieją postawy nonkonformistyczne. Przyjęcie kategorii „przekonanie” po
zwala mu wyjaśnić przypadki naruszania prawa. „Im jednostka jest mniej przekonana o ko
nieczności przestrzegania norm, tym bardziej jest prawdopodobne, że będzie je naruszała”
(cyt. za: A. Siemaszko, op.cit., s. 243-244). Przyjęcie kategorii „przekonanie” utrzymuje
założenie o istnieniu jednego systemu wartości, tłumaczy przypadki (przyczyny) dewiacji
bez konieczności akceptacji założeń o alternatywnych systemach wartości, czyli nonkonformizmu i podkultury dewiacyjnej. Aby wytłumaczyć przestępstwo, wystarczy zatem stwier
dzić, że jednostka ma „słabą wiarę w porządek konformistyczny”. „Przekonanie” to tyle co
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„postawa”, ale - według Hirschiego - to pierwsze jest terminem lepszym, gdyż poddaje się
bezpośrednio empirycznej obserwacji, jest bardziej jednostronne niż postawa, dzięki czemu
cała teoria pozostaje systemem odwołującym się do jednolitych elementów. Kłopotliwą
sprawę nieprzestrzegania norm tłumaczy Hirschi osłabieniem przekonania co do porządku
konformistycznego, co może się zdarzyć równocześnie z osłabnięciem ogólnej więzi
jednostki ze społeczeństwem.

2.8. Teoria neutralizacji
U podstaw teorii neutralizacji tkwi założenie, że nie istnieją podkultury dewiacyjne. Za
negowano w ten sposób wszystkie teorie podkultur dewiacyjnych. Według D. Matzy
i G. Sykesa, można jedynie mówić o podkulturach dewiacji czy też przestępczości. Jeżeli
operuje się pojęciem „podkultura dewiacyjna”, to akcentuje się nadmiernie odrębność danej
klasy wartości i norm zachowania w stosunku do kultury dominującej. Autorzy ci uważają,
że w społeczeństwie jako całości istnieją dwa, a niejeden, systemy wartości: oficjalny, konformistyczny oraz system wartości nieoficjalnych, „podskórnych” (tłumaczenie terminu
subterranean przez A. Siemaszkę, op.cit., s. 186). Wartości pierwszego rodzaju są związane
z pracą, nauką, działalnością polityczną i społeczną, natomiast podskórne - z czasem wol
nym od pracy. Według A. Siemaszki, charakteryzują je takie zwroty językowe, jak: „używać
życia, ile wlezie”, „iść na całość”, „zaszaleć”, itp.
Według Matzy i Sykesa, nawet w codziennej aktywności ceni się takie wartości, jak ho
nor czy reputacja, których realizacja może prowadzić do zachowań dewiacyjnych. Ponadto
zdecydowani przestępcy typu Al Capone także cieszą się dużą estymą w konformistycznym, „szacownym” społeczeństwie, chociaż uczucia te są ukrywane. Wartości podskórne
ujawniają się w określonych warunkach, ramach czasowych: wakacje, weekendy, święta
i uroczystości rodzinne. Inaczej jest w przypadku młodzieży przestępczej, która wartości
podskórne ujawnia bez względu na miejsce i czas. Z tego względu młodzież jest nie tyle
dewiacyjna, ile konformistyczna wobec tolerowanych wartości podskórnych funkcjonują
cych w społeczeństwie. Dewiacyjne są zatem nie wartości i wyrażające je zachowania, lecz
raczej forma, czas i miejsce, w których się ujawniają. Młodzież dewiacyjna nazbyt akcentu
je wartości podskórne społeczeństwa dorosłych. Sykes i Matza zakładają, że młodzież prze
jawia poczucie winy z powodu zachowań dewiacyjnych. Założenie to stanowi konsekwen
cję odrzucenia poglądów na podkultury dewiacyjne i sugeruje, że młodzież czuje się jednak
związana z obowiązującym porządkiem normatywnym i jej wartości nie różnią się od war
tości konformistycznej części społeczeństwa, akceptacja naruszania norm zintemalizowanych rodzi poczucie lęku. Aby wytłumaczyć mechanizm zachowania dewiacyjnego, Sykes
i Matza wprowadzają pojęcie „techniki neutralizacji”, osłabiającej moc obowiązywania
normy, którą jednostka zamierza naruszyć. Dzięki funkcjonowaniu technik neutralizacji
jednostka może popełnić zabroniony czyn bez poczucia lęku czy wyrzutów sumienia oraz
obniżania obrazu samego siebie. Techniki te nie są zwykłymi racjonalizacjami, ich działanie
pojawia się przed popełnieniem czynu. Pomiędzy emocjonalną i behawioralną komponentą
postaw nie zawsze musi występować zgodność: dzięki neutralizacji może nastąpić „beha
wioralne naruszenie” norm przy równoczesnej ich aprobacie, czyli nie zawsze musi wystę
pować zgodność między aprobowanymi wartościami a faktycznym zachowaniem.
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Techniki neutralizacji rozhamowują napięcie, jak również pełnią funkcję motywacyjną zachowanie nie aprobowane staje się nie tylko dopuszczalne, ale również konieczne. Matza
i Sykes wymieniają pięć głównych technik neutralizacji:
1) Kwestionowanie odpowiedzialności. Jednostka przekonuje siebie, że znajduje się
w obrębie sił zewnętrznych, nad którymi nie potrafi zapanować (nie kontroluje ich). W ten
sposób rozrywa się związek między jednostką a jej czynem. Najczęściej kwestionowanie
odpowiedzialności dokonuje się przez określenie zachowania jako nie zamierzonego przez
sprawcę (jako „wypadku”). Jednostka może „wmówić sobie”, że czyn jest konsekwencją
alkoholizmu rodziców, trudnego dzieciństwa, sytuacji bez wyjścia. Jednostka może też do
konać samonaznaczenia - „mam trudny charakter”, Jestem chory”, itp. Poprzez zanegowa
nie możliwości kontroli jednostka popełnia czyn bez poczucia winy i negowania oficjalne
go porządku aksjonormaty wnego.
2) Kwestionowanie szkody. W tym przypadku nie zaprzecza się autorstwa czynu prze
stępczego, lecz neutralizuje się ten czyn poprzez pomniejszanie lub zanegowanie ewentual
nej szkody. Dzięki temu minimalizacji ulega dewiacyjny charakter samego działania. W ten
sposób wśród czynów przestępczych może nastąpić rozróżnienie na takie, które są złe same
w sobie, i takie, które są wprawdzie nielegalne, lecz nie są niemoralne. Dzięki zastosowaniu
tej techniki następuje zerwanie związku między czynem a jego konsekwencjami.
3) Kwestionowanie ofiary. Negacji podlega prawo ofiary do traktowania czynu jako
dla niej szkodliwego i wiązania go z odpowiedzialnością sprawcy. Rola ofiary jest zmi
nimalizowana lub zanegowane zostaje istnienie ofiary. Projektując czyn przestępczy spraw
ca czuje się sprawcą sprawiedliwego prawa, przyszłą ofiarę określa jako złoczyńcę, którego
powinna spotkać zasłużona kara. Technika ta, w której następuje zamiana ról sprawcy
i ofiary, jest stosowana w przypadku homoseksualizmu, kradzieży czy wandalizmu.
W przypadku młodzieży jest ona bardzo popularna ze względu na możliwość przyjęcia roli
wybawiciela, egzekutora sprawiedliwości, itp. Zaprzeczenie ofiary jest tym łatwiejsze, gdy
jest ona trudniejsza do zidentyfikowania, czyli nie wiąże się z konkretną osobą (łatwiej jest
kraść dobra „niczyje” niż Kowalskiego).
4) Potępienie potępiających. Technika ta różni się od kwestionowania odpowiedzialno
ści wyższym stopniem abstrakcji i wyrafinowania. Polega ona na odbieraniu potencjalnym
sędziom prawa do oceny i wydawania wyroku. Jest to przesunięcie uwagi z zachowania
dewiacyjnego na motywy i zachowania tych, którzy potępiają to zachowanie. Potępiający
są przedstawiani jako hipokryci i zamaskowani dewianci, kierujący się niskimi pobudkami.
Stosuje się ją zwłaszcza przeciwko przedstawicielom formalnej kontroli społecznej - poli
cjantom, sędziom czy nauczycielom. Dzięki tej technice całe społeczeństwo jawi się jako
zepsute, złe, skorumpowane, itp. Neutralizację zintemalizowanych nakazów moralnych
osiąga się poprzez generalizowanie własnych motywów i zamierzanych czynów na szersze
kręgi społeczne - „nie tylko ja tak postępuję”. Przyczynia się to do redukcji poczucia winy.
Atakując innych jednostka osiąga subiektywne pomniejszenie naganności własnego zacho
wania.
5) Odwołanie się do wyższych racji. Jak to określił Sellin (A. Siemaszko op.cit.,
s. 193), w technice tej „potencjał oporu normy” jest osłabiany przez przekonanie siebie
o pozostawaniu w sytuacji konfliktowej między dwiema konkurencyjnymi normami. Jedną
normę pragnie się uchronić, a drugą naruszyć. Analogicznie jak w stanie wyższej koniecz
ności, poświęca się jedno dobro dla ratowania innego. W takich sytuacjach znajduje się czę
sto młodzież, która z jednej strony czuje zobowiązania wobec norm ogólnospołecznych, a
z drugiej wobec grup przynależności (koleżeńskiej, gangu). Występuje wtedy konflikt war

37

tości. Podobne konflikty mogą mieć miejsce w sytuacji pełnienia różnych ról społecznych.
Dylematy takie są obecne w codziennym życiu młodzieży oraz są silnie doświadczane
w warunkach resocjalizacji zakładowej, zwłaszcza w początkowym okresie (lojalność wo
bec kolegów pozostających na wolności).
Chociaż Sykes i Matza nie uważali, że techniki neutralizacji są powszechnie stosowane
(wielu dewiantom, ze względu na separację od społeczeństwa, stosowanie neutralizacji nie
jest potrzebne, inni są tak bardzo konformistyczni, że w dalszym ciągu przeżywają lęk), to
stanowią one ważny element osłabiania wewnętrznej i zewnętrznej kontroli i umożliwiają
dewiacyjne zachowania.

2.8.1.Teoria siły kontroli
Ujęcie dewiacji, zwłaszcza przestępczości, jako symptomu destabilizacji i osłabienia
społecznej więzi, w ciągu stuletniej historii przeszło wyraźną ewolucję. Upowszechniona
w polskiej literaturze socjologiczno-kryminologicznej koncepcja Hirschiego nie stanowi
już ostatniej wersji teorii kontroli. Myślenie o dewiacji w kategoriach społecznej kontroli
znajduje znamienny wyraz w teorii Johna Hagana i jego współpracowników - A.R. Gillisa
i J. Simpsona (D. Shomaker, 1990, s. 263-269). Autorzy ci zarysowali koncepcję określaną
jako „teoria siły kontroli” i zastosowali ją do interpretacji współczesnej przestępczości mło
dzieży, a ściślej do przestępczości kobiet. Celowość naszkicowania chociażby głównych
cech tej koncepcji widzę w tym, że w literaturze polskiej jest ona całkowicie nieobecna,
podczas gdy w pracach autorów zachodnich raportowane są wyniki badań empirycznych,
weryfikujących założenia Hagana, a równocześnie dających podstawy do głębszego i bar
dziej specyficznego ujmowania współczesnej przestępczości młodzieży.
W odróżnieniu od ogólnikowej teorii T. Hirschiego, koncepcja Hagana koncentruje się
na jednym i empirycznie weryfikowalnym wymiarze kontroli społecznej, jakim jest „wła
dza” i kontrola zachowań dzieci sprawowana przez rodziców. Główne tezy „teorii siły kon
troli” wywodzi Hagan z ogólnej teorii kontroli i radykalnej eksplanacji nurtu nowej krymi
nologii (por. m.in. L. Falandysz, 1986). Hagan zakłada, że współczesna struktura systemu
aktywności zawodowej dzieli ludzi na tych, którzy są kontrolowani, i tych, którzy kontrolu
ją innych (wykonawców i menedżerów). I dalej, zgodnie z teorią siły kontroli decydującą
rolę w rodzinnej socjalizacji odgrywają matki, których oddziaływanie (zwłaszcza na dziew
częta) stanowi pierwotny układ czynników kształtujących ogólne ustosunkowanie się do
świata, a zwłaszcza respekt w stosunku do norm społecznych. Jednakowoż to, co jest dzie
ciom przekazywane i czego się one uczą, wynika z ekonomicznej sytuacji i siły pozycji,
jaką zajmuje głowa rodziny w miejscu pracy.
A zatem, jeśli ktoś ma władzę nad innymi w miejscu pracy (kontroluje innych), to jego
współmałżonek będzie miał więcej możliwości sprawowania władzy w rodzinie, a więc
kontrolowania dzieci. Oczywiście, ekonomiczny układ, podział pracy, zawodowa specjali
zacja, jak również tradycja, kompetencje i możliwości korzystania z praw decydują, że
w miejscu pracy kontrolę sprawują częściej mężczyźni niż kobiety. Oznacza to, że w domu
rodzinnym dzieci (zwłaszcza dziewczęta) częściej są kontrolowane przez matki.
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Z powodu kontroli sprawowanej w miejscu pracy rodzice są bardziej skłonni tolerować
dewiacyjne zachowanie przejawiane przez ich dzieci i zwiększają gotowość do zachowań
ryzykownych - dotyczy to głównie chłopców.
Zgodnie z poglądami Hagana, siła i kontrola doznawane przez dzieci są bezpośrednio
powiązane z pozycją klasową (przedstawiciele klas średnich sprawują kontrolę w pracy),
„wolność wyboru zachowań dewiacyjnych jest bezpośrednio powiązana z pozycją klaso
wą”, „chłopcy mają więcej wolności i możliwości do dewiacyjnych zachowań niż dziew
częta”, „chłopcy z warstw wyższych mają więcej sposobności do zachowań dewiacyjnych”.
Chłopcy są wolni w zakresie dewiacji nie tylko z tego względu, że pozostają pod liberalnym
wpływem rodziców (mają więcej swobody), lecz również dlatego, ze nie spostrzegają san
kcji za swoje zachowania dewiacyjne.
Założenia te Hagan testował na próbie 458 kanadyjskich uczniów szkół średnich, dobra
nej według kryterium statusu zawodowego głowy rodziny. Rodzice byli kategoryzowani
jako pracodawcy, menedżerowie (traktowani jako sprawujący kontrolę nad pracobiorcami)
lub robotnicy i bezrobotni (jako będący pod kontrolą). Otrzymane wyniki nie dały podstaw
do wnioskowania o istnieniu bezwzględnego związku między przestępczością a statusem
socjoekonomicznym.
Równocześnie Hagan stwierdził istotne różnice w rozmiarach przestępczości między
chłopcami a dziewczętami wywodzącymi się z rodzin, w których rolę głowy rodziny pełnili
pracodawcy, przy czym różnice te zawężały się wraz ze zmniejszeniem się różnic w klasyfi
kacji zawodów.
Badacze i teoretycy przestępczości uważają te wyniki badań za wspierające założenia
teorii siły kontroli. Wsparcia dostarczyły też inne badania wykazujące, że chłopcy z rodzin
pracodawców nie tylko przejawiają więcej zachowań przestępczych niż dziewczęta, ale na
leżą do kategorii młodzieży najbardziej narażonej na przestępczość, gdyż są słabo kontrolo
wani przez matki i w mniejszym stopniu spostrzegają ryzyko otrzymania kary.
Teoria siły kontroli weryfikowana była w wielu innych badaniach empirycznych,
a większość z nich zmierzała do uchwycenia specyfiki przestępczości kobiet - po krytyce
i odrzuceniu teorii emancypacji, teoria siły kontroli zajęła czołową pozycję w eksplanacji
zjawiska eksplozji przestępczości kobiet w drugiej połowie XX wieku.
W tego typu badaniach Hagan wziął pod uwagę dodatkową zmienną uwzględniającą
przejaw siły kontroli rodzicielskiej, a mianowicie patriarchalny lub egalitarny typ rodziny.
Przyjęto, że rodziny patriarchalne to takie, w których głową rodziny jest ojciec zatrudniony
na kierowniczym stanowisku, a matka nie pracuje poza domem. W rodzinie egalitarnej za
równo ojciec, jak i matka są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach (sprawują kontrolę
nad innymi pracownikami). Badania związku między typem rodziny a przestępczością
dziewcząt przebiegały w różnych wersjach uwzględniających dodatkowe zmienne, takie jak
stopień i zakres kontroli nad innymi (w miejscu pracy) czy podobieństwo nasilenia przestę
pczości chłopców i dziewcząt w obydwóch typach rodziny.
W wyniku tych badań Hagan konkludował, że istnieje związek między typem rodziny
a przestępczością, wyrażający się tym, że w rodzinach egalitarnych rozmiary przestępczości
dzieci są większe, a poziom przestępczości dziewcząt wyrównuje się z poziomem osiąga
nym przez chłopców. Przyczyną tego wyrównania, według Hagana, jest większy liberalizm
matek w rodzinach egalitarnych, tolerowanie zachowań dewiacyjnych przejawianych przez
dziewczęta. Inaczej mówiąc, w rodzinach egalitarnych występuje wyrównanie siły kontroli
obojga rodziców, a siła ta jest zdecydowanie mniejsza, gdyż została już „zużyta” w miejscu
pracy. Rodzice, kontrolując innych, nie przejawiają już większej ochoty do kontrolowania
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własnych dzieci, stają się pobłażliwi i nie prezentują zagrożenia w momentach rodzenia się
u dzieci motywacji do zachowania dewiacyjnego. Sytuacja ta szczególnie niekorzystnie od
działuje na dziewczęta.
Założenia siły kontroli były replikowane w badaniach innych autorów, którzy wprowa
dzali dodatkowe zmienne i starali się ustalić zakres ich stosowalności do różnych rodzajów
i obszarów przestępczości. Dodać należy, że badania te prowadzono na dużych populacjach,
a źródłem danych o rozmiarach i rodzajach zachowań dewiacyjnych były sondaże self-report. Krytycy zwracają uwagę, że chociaż ostateczna weryfikacja tej teorii wymaga uwzg
lędnienia w badaniach wielu dodatkowych zmiennych, takich jak wpływ grup rówieśni
czych, system edukacji, specyfika czynników etnicznych i kulturowych, to już obecnie teo
ria siły kontroli głębiej wnika w naturę współczesnej przestępczości, a przede wszystkim
podkreśla znaczenie tych czynników, które różnicują zachowania dewiacyjne ze względu na
płeć.
Z czysto pedagogicznego punktu widzenia należy zauważyć, że założenia teorii siły
kontroli i wyniki badań, uzyskane w toku dotychczasowych prób ich weryfikacji w dużym
stopniu korygują (lub co najmniej podważają) lansowane w ostatnich dziesięcioleciach
w polskiej teorii wychowania tezy i oceny stylów wychowania w rodzinie.
Polscy teoretycy wychowania zdecydowanie opowiadali się bowiem za modelem demo
kratycznym (egalitarnym), natomiast model patriarchalny skłonni byli wiązać z autorytary
zmem kontrastującym z ogólnym zespołem celów wychowania w społeczeństwie socjali
stycznym.
Chociaż moim zamiarem nie jest ostateczne rozstrzygnięcie słuszności tych złożonych
kwestii (które, oprócz aspektów czysto poznawczych, zawierają również wątki ideologicz
ne), to warto jednak zwrócić uwagę, że refleksja nad typami rodzin i stylem wychowania
aktualizuje się w obecnej polskiej sytuacji społecznej, w której obserwuje się wzrost roz
miarów przestępczości młodzieży, komplikowanie się jej przejawów i pojawianie się no
wych rodzajów dewiacji, przy równoczesnej tendencji przenoszenia się zjawiska przestęp
czości z rodzin spatologizowanych na rodziny o wyższym statusie socjoekonomicznym.
Dodać to tego należy, że ekonomiczno-społeczna ewolucja społeczeństwa polskiego prowa
dzi do wyłaniania się coraz większej liczby rodzin, w których rodzice stają się pracodawca
mi, a więc sprawują przede wszystkim kontrolę nad innymi, poza własną rodziną.

2.9. Pozytywne aspekty dewiacji
Kulturowa transmisja i proces socjalizacji, a zwłaszcza różne formy wychowania,
kształtują i utrwalają w świadomości jednostek i w zdecydowanie większej części społe
czeństwa negatywny stosunek do wszelkich odmian dewiacji, a zwłaszcza przestępczości.
Negatywne ustosunkowanie obejmuje tutaj nie tylko moralne potępienie dewiacji, ale jej
czysto intelektualne poznawanie i ocenę jej społecznych funkcji. Inaczej mówiąc, dewiacje
i przestępczość jesteśmy skłonni zdecydowanie odrzucić, nie dopatrując się w nich żadnych
pozytywnych aspektów. Takie ustosunkowanie się do dewiacji jest powszechne wśród ogó
łu społeczeństw, a odmienne spojrzenie jest również bardzo rzadkie wśród profesjonalistów
(praktyków i badaczy), o czym świadczy niemal całkowita nieobecność publikacji ukazują
cych pozytywne aspekty dewiacji. Nie oznacza to jednak, że w historii nauki o dewiacji nie
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pojawiły się i nie są rozwijane odmienne, od tych powszechnych, sposoby myślenia o de
wiacji.
Oryginalny i w dużym stopniu szokujący sposób ujęcia dewiacji, a konkretnie przestęp
czości, zaczyna się od wystąpienia Emila Durkheima, a jego teoria przestępczości jest po
chodną jego metodologii, postulującej badanie wszelkich zjawisk w sposób obiektywny
i traktowanie zjawisk społecznych na wzór zjawisk fizycznych, a więc tak jak rzeczy. Bada
jąc przestępczość obiektywnie dostrzega Durkheim jej miejsce wśród innych zjawisk
społecznych, jej prawdziwe funkcje w społecznej strukturze, a więc traktuje przestępczość
jako zjawisko normalne. Spojrzenie strukturalne ujawnia genezę przestępczości, która we
dług Durkheima sprowadza się do anomii występującej w okresach ekonomicznej hossy
i bessy, a ujęcie funkcjonalne zmusza badacza do dostrzeżenia w przestępczości aspektów
pozytywnych - indywidualne odstępstwo od uniwersalnej świadomości może się przyczy
nić do zmiany i postępu, do utorowania lepszej moralności (przestępstwo Sokratesa wy
kreowało Sokratesa filozofa - moralistę). Pozytywna funkcja przestępczości wyraża się,
zdaniem Durkheima, również we wzroście społecznej więzi i przyczynia się do reafirmacji
wartości i norm. Obiektywne spojrzenie na dewiacje, doprowadzające do ujawnienia w nich
również pewnych wartościowych możliwości, zawarte jest w Mertonowskiej koncepcji ty
pów przystosowania w warunkach współczesnego społeczeństwa (R. Merton, 1957), która
w innowacji jako odrzuceniu zinstytucjonalizowanych środków realizacji kulturowo okre
ślonych celów, dostrzega nie tylko źródło przestępczości, ale również najpotężniejszy czyn
nik rozwoju społecznego. Mimo prekursorskiej koncepcji dewiacji Durkheima niewielu ba
daczy zajmowało się odwrotną, ukrytą stroną dewiacji, zawierającą elementy pozytywne.
W teorii Mertona aspekty pozytywne są jedynie zasygnalizowane, a ściślej mówiąc, teoria
ta daje możliwości wnioskowania o pozytywnych skutkach dewiacji.
Współcześni krytycy teorii zachowań dewiacyjnych i patologii społecznej uważają, że
najbardziej „przychylne” myślenie o dewiacji zaprezentowane jest w koncepcji Eriksona
(A. Siemaszko, 1993), który uważa, że dewiacja pełni jedną z podstawowych ról w społe
czeństwie. Rola ta polega na wyznaczaniu przestrzeni kulturowej społeczności, przyczynia
się do określania i utrwalania tożsamości grupy. Dewiacja może się przyczynić do utrzyma
nia stabilności społeczności, gdyż wyznaczając zewnętrzne krawędzie życia społecznego,
określa równocześnie ramy odniesienia, w których członkowie grupy mogą rozwijać poczu
cie swej tożsamości i odrębności kulturowej. Inaczej mówiąc, dewiacja informuje członków
grupy, co jeszcze wolno, a co już jest niekorzystne dla grupy, i dzięki temu członkowie gru
py mogą się zmobilizować do przestrzegania, a tym samym przedłużania żywotności syste
mu aksjonormatywnego. Erikson uważa, że rozmiary zachowań dewiacyjnych wykazują
tendencje do stabilizacji w ciągu dość długiego czasu - teza ta zyskała największy rozgłos społeczeństwo potrzebuje dewiacji, gdyż odstępstwo od przyjętych standardów nadaje sy
stemowi aksjonormatywnemu większą wyrazistość (Siemaszko, 1993, s. 289-292).
Łatwo się domyślić, że wymienieni wyżej teoretycy dostrzegają pozytywne aspekty de
wiacji nie ze względu na afirmację tego zjawiska czy dążenie do jego upowszechnienia jako
stylu życia, lecz ich szokujące poglądy są wyrazem postawy teoretyczno-metodologicznej,
nakazującej obiektywne badanie zjawisk społecznych. Taka postawa odkrywa tajemnicę
zjawiska przestępczości i ostatecznie może przyczynić się do konstruowania zasad profilaktyczno-resocjalizacyjnych, a nie eskalacji zjawisk dewiacyjnych.
Współcześni socjologowie przestępczości zgromadzili o wiele więcej argumentów na
rzecz pozytywnej oceny skutków przestępczości, nie mieszczących się już w ramach pio
nierskich tez Durkheima i Eriksona. W przeważających ocenach skutków dewiacji podkre
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śla się, że byłoby uproszczeniem i czymś nierealistycznym rozpatrywanie dewiacyjnego za
chowania przy założeniu, że wszystkie konsekwencje tych zachowań są destruktywne pod
względem społecznym i osobowościowym. Przeciwnie, niektóre akty dewiacyjne mogą ge
nerować bardzo pozytywne skutki dla społeczeństwa i grup, w których te dewiacje wystę
pują. Przyjmuje się więc założenie, że podczas gdy wszystkie zachowania dewiacyjne są
nonkonformistyczne, to nie wszystkie z tych zachowań są całkowicie antyspołeczne.
Po zidentyfikowaniu różnych form nieortodoksyjnych i dewiacyjnych zachowań oraz po
ogólnym oszacowaniu tych zachowań pod kątem korzyści dla grup społecznych i szerszego
społeczeństwa stwierdza się, że wiele zachowań dewiacyjnych wyzwala społeczną toleran
cję i częściową akceptację. Jak pamiętamy, inicjatorem takiego myślenia był E. Durkheim,
a myśl ta jest rozwijana, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych XX wieku.
W rezultacie tych poszukiwań i ocen ustalono listę pozytywnych aspektów dewiacji.
Jack E. Bynum i William E. Thompson (1992) zebrali większość rozsianych po różnych
opracowaniach argumentów wskazujących na odwrotną (pozytywną) stronę dewiacji. Argu
menty te mogą być przedstawione pod dziewięcioma hasłami:
1. Reafirmacja norm. W wielu przypadkach po potępieniu dewianta następuje reafirmacja norm, dzięki czemu normy te zostają nie tylko przypomniane, ale też zostaje wzmoc
niona ich moc oddziaływania na grupę lub szerszą społeczność, co umacnia kolektywną
świadomość członków grupy. Tak się dzieje, gdy ocena szkód spowodowanych różnymi
formami przestępczości młodzieży prowadzi do wsparcia ogólnie podzielanych norm regu
lujących zachowania młodzieży.
2. Wzmocnienie solidarności grupy. Bardzo często po odrzuceniu dewianta następuje
ujednolicenie się grupy poprzez klasyfikację poglądów i ocen, a także gotowość do wspól
nych działań. Społeczność wyraźniej dostrzega zagrożenie ze strony sił wewnętrznych (we
wnętrznych wrogów), a członkowie grupy stają w obronie wspólnych interesów z nie
mniejszą siłą niż w przypadku zagrożenia zewnętrznego. W przypadku grup młodzieżo
wych takie rezultaty mogą być czasem bardziej znaczące niż w społecznościach dorosłych.
3. Jedność w stosunku do dewianta. Reakcje społeczne grupy w stosunku do dewianta
nie zawsze mają charakter punitywny. Takie ustosunkowania mają najczęściej miejsce
w przypadku przestępczości młodzieży, gdy bardzo często odłamy społeczeństwa lub okre
ślone instytucje nie występują przeciw młodzieży, lecz jednoczą się w celu przyjścia jej
z pomocą, a więc występują w obronie dewiantów. Działania na rzecz dewiantów następują
po uświadomieniu ich położenia i trudnych warunków oraz niekorzystnych okoliczności.
Działania jednostek i grup na rzecz dewiantów mogą mieć znaczenie profilaktyczne i zmie
rzać do kompensacji społecznych niedostatków i wadliwości w funkcjonowaniu społecz
nych urządzeń. Sygnałem wyzwalającym takie działanie jest zachowanie dewiantów,
a działanie to nie miałoby miejsca bez naruszania społecznej normy.
4. Efekt kontrastu. Poprzez dokonanie czynu przestępczego dewiant przedstawia się
całkowicie kontrastowo w stosunku do konformistycznej części społeczeństwa. Niekiedy
publiczne ujawnienie i ukaranie dewiantów jest jednym ze środków kreowania konformi
zmu jako czegoś chwalebnego. Może się to wyrażać w treściach oskarżenia dewiantów,
sformułowanych następująco: „Nasze oburzenie na zachowanie odbiegające od normy jest
dowodem naszej cnoty i jest dowodem, że my nigdy nie popełnilibyśmy takiego czynu”.
5. „Klapa bezpieczeństwa”. Niektóre formy dewiacji mogą służyć jako rodzaj „klapy
bezpieczeństwa” dla społeczeństwa. Społeczeństwo ludzkie można porównać do kotła pod
ciśnieniem, który może eksplodować na skutek społecznych, politycznych i ekonomicznych
napięć, jeśli pewne prądy nie znajdą ujścia w odpowiednich sekwencjach czasowych.
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W gruncie rzeczy wiele form drobnych przestępstw i wykroczeń jest mało szkodliwym
upustem młodzieńczej energii czy nie zrealizowanych i nie uświadomionych dążeń. Wyra
zem takiego traktowania pewnych rodzajów dewiacji młodzieży jest powiedzenie: „chłopcy
powinni być chłopcami”, gdzie odbija się pogląd, według którego drobna dewiacja młodzie
ży jest czymś „normalnym” i wprowadzenie surowych norm jest nie wskazane do czasu
wystąpienia poważnych zachowań dewiacyjnych.
6. Kreowanie przywództwa. W niektórych przypadkach zachowanie dewiacyjne może
pomagać w promocji nowego społecznego przywództwa. Dynamika grupy przebiega często
od dewiacyjnych gangów do ruchów społecznych i wymaga liderów, którzy wyróżniają się
w artykułowaniu potrzeb grupowych i organizują wysiłki grupy w osiąganiu kolektywnych
celów. Zachowanie dewiacyjne ujawniające inicjatywę, odwagę, sprawność działania,
umiejętność oddziaływania na ludzi, może generować przywództwo i kreować liderów.
7. Społeczna i kulturalna zmiana. Dewiacje i sami dewianci mogą popierać zmiany
społeczne i kulturalne. Odnosi się to oczywiście do rewolucjonistów czy innowatorów, któ
rzy w nielegalny sposób przyczyniają się do zmian w strukturach społecznych i wprowa
dzają nowe instytucjonalne i symboliczne wzory zachowań. Z początku te wzory są niele
galne, a ich propagowanie grozi sankcjami, ale później część z nich może się stać nie tylko
legalna, ale stanowić wzory do naśladowania. Oczywiście, dotyczy to nielicznych dewiacji
i wyjątkowo małej liczby dewiantów.
8. Środek ostrzegawczy. Dewiacja może również służyć jako sygnał ostrzegawczy
przed niekorzystnymi skutkami rozwoju (bądź zastoju) społecznego. I tak, wzrost ubóstwa,
zwiększająca się liczba rozwodów, samobójstwa, bezrobocie czy dynamika przestępczości
młodzieży oraz szokujące zmiany w jej strukturze, obniżanie się dolnej granicy wieku po
pełniania niektórych przestępstw mogą być wskaźnikiem defektów w społecznej strukturze
lub organizacji społeczeństwa. W takich krytycznych sytuacjach bystrzy obserwatorzy - li
derzy polityczni - rejestrując symptomy wzrastającej społecznej erozji, mogą wprowadzić
środki prewencyjne.
9. Różnorodność i doznawanie wrażeń. Dewiacje nie są równe pod względem wagi
i skutków. Niektóre formy dewiacji wpływają jedynie na zróżnicowanie osobowości,
charakter, kulturalną orientację i zachowania manifestowane przez tych, którzy odważyli się
być innymi (dewiantami). Dzięki temu w społeczeństwie występuje zróżnicowanie w za
kresie doznawanych wrażeń, a dewiacja przyczynia się do redukcji nudnego uniformizmu
i daje szanse indywidualnego wyrazu.

2.10. Krytyczna ocena teorii dewiacji
Spośród bogatego repertuaru współczesnych socjologicznych teorii osobowości wybra
łem tylko trzy, które scharakteryzowałem w ramach zawężonych do potrzeb interpretacji
zasadniczych problemów dewiacji, a zwłaszcza przestępczości młodzieży.
Przedstawione wyżej teorie należą do różnych szerszych orientacji teoretyczno-metodologicznych, toteż ich moc interpretacyjna zależy nie tylko od ich ogólnych założeń i wy
pełniania warunków stawianych naukowym teoriom społecznym, ale też od podejmowa
nych i rozwijanych wątków wiążących się ściśle ze zjawiskiem współczesnej przestępczo
ści. Z krytycznych ocen kierowanych pod adresem tych teorii można wnioskować, że żadna
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z nich nie jest zadowalająca, i to ze względu na ogólne wymogi stawiane systemom teorety
cznym, jak i koncepcjom objaśniającym genezę, przejawy i różnorodne powiązania
wewnętrzne zjawiska przestępczości oraz jego relacje z innymi uwarunkowaniami społecz
nymi. Równocześnie w tych krytykach zawarte są aspekty pozytywne przyczyniające się do
rozszerzenia wiedzy o dewiacji i mogące być podstawą do snucia ogólnych zasad profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
Krytyka sięga również znanej i klarownej teorii R.K. Mertona. Już A.K. Cohen zauwa
żył, że w teorii środków - celów brak jest powiązania z grupami odniesienia, przez co nie
wiemy, dlaczego w niektórych sytuacjach stan deprywacji jest subiektywnie odczuwany ja
ko bolesny, w innych zaś nie. Do słabszych stron zalicza się również założenie nieciągłości
między stanem konformizmu a stanem dewiacji, przez co powstaje wrażenie raptownego
i wolicjonalnego przejścia z jednego stanu do drugiego. W ten sposób można wnioskować,
że w sytuacji frustracji jednostka sama decyduje się na status dewianta. Zwraca się również
uwagę, że wprowadzone przez Mertona typy przystosowania potraktowane są atomistycznie, brak jest między nimi relacji i są wyjęte z kontekstu interakcyjnego. S. Nowak zapro
ponował rozwinięcie tej typologii i wymienił nie pięć, ale osiem typów, które mogą być
odnalezione w realiach społecznych.
Poważny zarzut dotyczy samej koncepcji anomii. Merton zaproponował kilka definicji
stanu anomii i nie rozstrzygnął ostatecznie, czym jest w gruncie rzeczy anomia (niekiedy
można ją odnosić do załamania się struktury kulturalnej, w innych kontekstach oznacza
rozdźwięk między kulturą a strukturą społeczną). Jednak najsurowsi krytycy podkreślają, że
teorię Mertona trzeba traktować jako jedną z najpoważniejszych koncepcji ukazujących
sposób, w jaki system społeczny może powodować zachowania dewiacyjne. Z teorii tej jas
no wynika, że dewiacja nie jest przejawem patologicznych skłonności poszczególnych jed
nostek. Źródła dewiacji tkwią według Mertona w strukturze społecznej i stanowi ona nor
malną i oczekiwaną reakcję na relację między strukturą społeczną i strukturą kulturową.
Chociaż Mertonowska definicja anomii nie jest wolna od wieloznaczności i nie jest ab
solutnie ścisła, to ma na tyle szeroki zasięg, że może być stosowana do wielu złożonych
struktur społeczno-kulturowych wyłaniających się w różnych okresach. Jak już zaznaczy
łem, teorię anomii wykorzystała K. Szafraniec do analizy moralnego ładu we współczes
nym społeczeństwie polskim. Tym bardziej jej przydatność może się ujawnić w szukaniu
uwarunkowań obecnego wzrostu i różnicowania się przestępczości młodzieży.
Teoria Hirschiego, koncentrując się na mechanizmach wymuszających konformizm, sta
ra się równocześnie wyjaśnić mechanizm powstania dewiacji. Krytycy tej teorii podnoszą,
że pominięcie kwestii motywacji dewiacyjnej jest jednym z jej mankamentów, którego nie
można usunąć poprzez tłumaczenie dewiacji osłabieniem poszczególnych elementów kon
troli (przywiązania, zaangażowania, itd.). Braki tego systemu tkwią również w trudności
wyjaśnienia dewiacji na poziomie ogólnospołecznym (na poziomie jednostkowym moc wy
jaśniania jest stosunkowo duża).
Braki i mankamenty teorii Hirschiego są duże i wymagają nie tylko uzupełnień drugo
planowymi elementami, ale również pewnych przeformułowań założeń podstawowych. Nie
mniej jednak teoria Hirschiego jest najdoskonalszą spośród zespołu teorii kontroli społecz
nej i przyczynia się do głębszego zrozumienia dewiacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
kontrola społeczna stanowi niezwykle ważny czynnik powstrzymujący. Chociaż Hirschi
niedostatecznie akcentuje znaczenie kontroli formalnej (nie można tego powiedzieć o kon
troli nieformalnej, bezpośrednio płynącej z przynależności do grup odniesienia, to samo po
stawienie sprawy kontroli jako centralnego problemu w teorii dewiacji ma poważne konse
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kwencje dla wszelkich działań powstrzymujących. Stąd widzę jej wielką przydatność
w profilaktyce przestępczości, zwłaszcza młodzieży. Trudno sobie bowiem wyobrazić sku
teczniejszy system profilaktyki przestępczości młodzieży bez różnorodnych rodzajów i ele
mentów kontroli.
Od krytyki nie jest również wolna teoria Sykes i Matzy. Teoria ta zakłada homogeniczność aksjonormatywną społeczeństwa, neguje istnienie podkultury dewiacyjnej, a poprzez
wprowadzenie technik neutralizacji tłumaczy zachowania dewiacyjne. Uważni krytycy
podkreślają, że techniki te znajdują się na różnym stopniu ogólności, mają różny stopień
agresywności w stosunku do systemu ogólnospołecznego i w gruncie rzeczy opierają się na
różnych systemach wartości.
Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych dwóch teorii, są to zarzuty z pozy
cji wymogów stawianych teoriom socjologicznym. Równocześnie za niezwykle doniosłe
uważa się wprowadzenie kategorii neutralizacji na oznaczenie tych procesów psychicznych,
które po uruchomieniu pozwalają jednostce na zachowanie dewiacyjne bez strat w obrazie
siebie samego. Dzięki koncepcji neutralizacji można tłumaczyć chwilowe zachowania de
wiacyjne konformistów. W ten sposób teoria Sykes i Matzy może stanowić istotne uzupeł
nienie w możliwościach interpretacji zachowań przestępczych szerokiego kręgu osób, które
nie mogły się zmieścić w ramach interpretacyjnych teorii zróżnicowanych możliwości Clowarda i Ohlina „dopasowanych” do zachowań negatywistycznych i agresywnych, będących
rezultatem „przestępczej socjalizacji”.
Współczesne teorie dewiacji (przestępczości) - psychologiczne i socjologiczne - są dla
siebie konkurencyjne w warstwie podstawowych założeń, akcentowania kwestii etiologicz
nych, mechanizmów i przejawów zachowania dewiacyjnego.
Odmienne i w różnym stopniu skuteczne są też główne przesłanki, jakie z tych teorii
wypływają dla działań profilaktycznych. Ale równocześnie w większości tych teorii można
odnaleźć wątki wzajemnie komplementarne, które ujęte całościowo mogą doprowadzić do
zarysu teoretycznego systemu profilaktyki. Taki sposób konstrukcji może się spotkać z za
rzutem eklektyzmu, ale warto przypomnieć, że profilaktyka ze swej istoty musi wykorzy
stywać różne założenia i wprowadzać różnorodne działania, gdyż jest w całości działaniem,
które musi respektować zasady prakseologiczne i pragmatyczne. W projektowaniu systemu
profilaktycznego należy wziąć pod uwagę podstawowy fakt zróżnicowania zjawiska prze
stępczości w poszczególnych układach społecznych i w indywidualnych przypadkach.
Zróżnicowanie indywidualne podkreślają przede wszystkim teorie psychologiczne: kon
cepcja syndromu Le B lanca i Frechette czy badania psychiatrów kanadyjskich w zakresie
zaburzeń chronicznych. Z tymi koncepcjami korelują popularne dziś teorie resocjalizacyjne,
np. H. Qvaya czy systemu klasyfikacyjnego I-Level.
Z koncepcji tych wynika postulat wczesnej diagnozy zaburzeń w zachowaniu i specjali
stycznych działań typu terapeutycznego, prowadzonych w dłuższych okresach. Wydziele
nie jednostek zaburzonych we wczesnym stadium rozwoju umożliwia zastosowanie dwóch
kierunków profilaktyki i resocjalizacji, skierowanej na jednostki zaburzone i obciążone
oraz większą populację młodzieży, której problemy związane z zachowaniem i przestępczo
ścią tkwią w czynnikach społecznych i czynnikach występujących w późniejszych okresach
rozwojowych. W przypadku drugiej kategorii młodzieży wielce przydatne mogą się okazać
interpretacje i postulaty wypływające z teorii socjologicznych.

Rozdział 3

Dorastanie społeczne
i zachowania dewiacyjne młodzieży

Niezależnie od teoretyczno-metodologicznych założeń, każda próba opisu i wyjaśnienia
dewiacji społecznych musi, w określonym zakresie i stopniu, koncentrować się na psychofi
zycznych i społecznych aspektach wczesnych okresów rozwojowych, zwłaszcza na okresie
dorastania. Szczególne znaczenie tych okresów jest podkreślane przez autorów najbardziej
znanych teoretycznych systemów zachowań dewiacyjnych, a badacze przytaczają wiele
empirycznych danych dokumentujących wczesną genezę przestępczości i innych rodzajów
dewiacji.
Spośród najbardziej spopularyzowanych teorii warto wymienić teorie zróżnicowanych
powiązań E.H. Sutherlanda, a z kręgu teorii podkultur - teorie podkultur dewiacyjnych
R.A. Clowarda i L.E. Ohlina.
E. Sutherland przyjmuje jako jedną ze zmiennych powiązań „uprzedniość”, czyli wczes
ny negatywny wpływ dorosłych osób przestępczych na jednostkę, w wyniku czego docho
dzi do zetknięcia się jednostki z nonkonformistycznymi wzorami zachowań i uruchomienia
procesu internalizacji normy społecznej z prawem, to „uprzednie” doświadczenie jest na
tyle ważne, że zarówno zgodne, jak i niezgodne z prawem normy prawne przyswojone
w dzieciństwie mogą się utrzymywać przez całe życie jednostki (A. Siemaszko 1983).
W teorii R.A. Clowarda i L.E. Ohlina (1960, s. 184) szczególnie mocno jest wyekspono
wany okres wkraczania jednostki w dorosłość. Moment ten traktuje się jako krytyczny, gdyż
dla młodzieży z podkultur przestępczych jest to najwyższy czas, aby wejść w krąg zorgani
zowanej przestępczości. Jednostkom, które nawet w tym (późnym już) okresie nie dostały
się „do zawodu” (przestępczego), czyli zgodnie z terminologią teorii podkultur są „podwój
nie przegrane”, pozostaje już tylko „kultura ucieczki”, czyli narkomania.
Nie wnikając w słuszność widzenia całych mechanizmów kształtowania się dewiacji za
rysowanych w tych teoriach, trzeba przyznać, że obydwie teorie bacznie zwracają uwagę na
interesujący nas okres dorastania. Warto dodać, że trudno byłoby znaleźć jakąkolwiek teo
rię, która negowałaby znaczenie tego okresu. Wyjaśnianie genezy przestępczości poprzez
odniesienia do wcześniejszych okresów rozwojowych znajdujemy zarówno w empirycz
nych badaniach interdyscyplinarnych, jak i prowadzonych przez reprezentantów wyodręb
nionych dyscyplin. Przekonywających argumentów dostarczają badania kryminologów pol
skich. I tak, A. Mościskier i S. Szelhaus (1976, s. 494-495) szacują, że 73-100% nieletnich
popełniających kradzieże już przed 10. rokiem życia stało się później nieletnimi i młodocia
nymi recydywistami, podczas gdy odsetki recydywistów rozpoczynających później popeł
nianie przestępstw są dwukrotnie niższe. Stwierdzenie to pozostaje w dużej zgodności
z ustaleniami współczesnych psychiatrów kanadyjskich (R. Loeber 1991, J. Shamsie i C.
Hlucky 1991), którzy wyodrębnili tzw. twardy trzon zaburzeń w zachowaniu (ujawniają
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cych się już około szóstego roku życia), którego rozwój prowadzi do przestępczości chroni
cznej. Do tych ustaleń wrócę w dalszej części książki.
Uwzględnienie charakterystycznych problemów dorastania jest wyjątkowo ważne, jeśli
problemy młodzieży ujmuje się globalnie i ewolucyjnie, tzn. bierze się pod uwagę fakt, że
zdecydowana część młodzieży przejawia różnorodne zachowania dewiacyjne i narusza nor
my prawne właśnie w tym okresie, a dla wielu jednostek jest to początkowy etap „kariery
przestępczej”.
Stwierdzenie to jest uzasadnione chociażby w świetle badań amerykańskich, przeprowa
dzonych pod koniec lat sześćdziesiątych naszego stulecia. Badania te ujawniły, że ponad
połowę całej populacji przestępczej stanowi młodzież. Dane te są porównywalne z rozmia
rami przestępczości np. w USA, gdzie w latach siedemdziesiątych statystyki policyjne od
notowały ponad pięćdziesięcioprocentowy udział młodzieży do lat 18 w ogólnej liczbie are
sztowanych tylko w trzech kategoriach najpoważniejszych przestępstw. Badacze amerykań
scy podają również, że tylko na przestrzeni jednego dziesięciolecia gwałtownie wzrósł
udział dziewcząt w statystykach przestępczości młodzieży: od 19% w roku 1962 do 36%
w roku 1972 (D. Glaser 1976, s. 32). Ten ostatni fakt jest potwierdzeniem wiarygodności
charakterystyki ogólnych tendencji w powojennej przestępczości, jakiej dokonał m.in.
B. Hołyst (1978, s. 9).
Wszelkie raporty i opracowania przygotowane w krajach zachodnich odnotowały
zwiększające się rozmiary przestępczości młodzieży po II wojnie światowej. Według pol
skich opracowań, chociaż przestępczość młodzieży zawsze stanowiła poważny problem
społeczny, to nigdy nie osiągała wskaźników i charakterystyk zbliżonych do krajów za
chodnich, jej rozmiary w długim przedziale czasowym utrzymywały się na ustabilizowa
nym poziomie, zbliżonym do okresu przedwojennego, a co więcej, w przedziale wiekowym
17-20 lat zauważono nawet tendencje spadkowe (lata siedemdziesiąte). Według A. Mościskiera i S. Szelhausa (1976, s. 490-491), „w porównaniu z szeregiem innych krajów udział
młodzieży wśród ogólnej przestępczości w Polsce jest nadal względnie mały...”, a nieletni
chłopcy i młodociani mężczyźni nie wyróżniają się jako szczególnie „skryminalizowane ka
tegorie demograficzne”.
Z przytoczonych danych odzwierciedlających rozmiary zjawiska przestępczości mło
dzieży polskiej w tym stosunkowo nieodległym czasie oraz z różnych charakterystyk uwzg
lędniających rodzaje i przejawy oraz ekonomiczno-społeczne skutki nie wynikały zatem
wizje szczególnego zagrożenia, wyraźnej eskalacji w najbliższych latach. Oczywiście, nie
można powiedzieć, że w ubiegłych dekadach istniał mocno zafałszowany obraz i lekcewa
żący stosunek do tego zjawiska. Krytyczne uwagi związane z tymi diagnozami mogą nato
miast dotyczyć braku w miarę przybliżonych prognoz średnio- i długoterminowych.
Mimo tych uwag, podobnie jak w przypadku uwzględniania ogólnych teorii dewiacji przestępczości, należy podkreślić autentyczne zainteresowanie wyspecjalizowanych bada
czy przestępczością okresu dorastania. Zainteresowanie to wynika nie tylko i nie w głównej
mierze z szacunku skutków przestępczości młodzieży, lecz także z ocen moralnych i psy
chologiczno-pedagogicznych. Ta druga kategoria ocen jest szczególnie konieczna nie tylko
w działaniach resocjalizacyjnych, ale przede wszystkim w profilaktyce.
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3.1. Problemy dorastania i przestępczość
Jak piszę R. Łapińska i M. Żebrowska (1976, s. 664): „wiek dorastania jest tym okresem
w życiu człowieka, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Na prze
strzeni stosunkowo krótkiego czasu zachodzą radykalne zmiany psychiczne i fizyczne, któ
re umożliwiają spełnienie zadań właściwych człowiekowi dorosłemu - zadań rodzinnych
i zawodowo-społecznych. Ponieważ początek i dynamika dorastania jest uwarunkowana
nie tylko biologicznie, ale (w coraz większym stopniu) cywilizacyjnie - kulturowo, psycho
logowie nie są całkowicie zgodni co do czasowych granic tego okresu” (1965, s. 13). I tak,
E.B. Hurlock, dostrzegając obniżanie się granicy dojrzewania płciowego, cały okres dora
stania ujmuje w granicach 10 (11 r.ż. u chłopców) do 18 (21 r.ż. u chłopców). Uwzględnia
jąc specyfikę uwarunkowań polskich, M. Przetacznikowa (1971, s. 12-18) wyodrębnia
w całym okresie dorastania średni wiek szkolny, zamykający się w granicach 11 do 15 r.ż.,
jako specyficzną fazę rozwojową. Chociaż wszelkie różnice zdań w tym zakresie są intere
sujące, a uściślenie granic jest istotne również dla problematyki przestępczości, dla celów
niniejszych analiz na oznaczenie „wieku dorastania” przyjmujemy granicę 12-18 lat, jak to
proponują R. Łapińska i M. Żebrowska (1976, s. 668).
Ponieważ w okresie dorastania znacząca część młodzieży ma pierwszy kontakt z insty
tucjonalnymi formami kontroli społecznej (policją, sądem), a (jak to już wcześniej zazna
czono) internalizacja norm moralnych i prawnych oraz uniknięcie przestępstwa i recydywy
w istotny sposób wpływają na całe życie człowieka, obok wielu możliwych charakterystyk
tego okresu ważne są te analizy, które podkreślają przemiany i problemy życiowe zasadni
czo zmieniające społeczny status młodzieży.
Granicznymi etapami adolescencji są: dojrzewanie biologiczne i wyzwolenie się spod
opieki rodziców, podjęcie pracy zawodowej, opuszczenie domu rodzinnego, rozpoczęcie
życia w autonomicznej rodzinie i samowystarczalność. Finalne składniki adolescencji
(wszystkie poza dojrzewaniem biologicznym), brane oddzielnie i w formie syndromu, są
dziś raczej stanami idealnymi, nie pojawiającymi się automatycznie w umownie oznaczonej
górnej granicy wiekowej. Chociaż są przejawem naturalnego rozwoju społecznego jednost
ki, to nie urzeczywistniają się tak harmonijnie, jak w społecznościach tradycyjnych.
Zmianą najdonioślejszą, jaka wystąpiła we współczesnych społeczeństwach przemysło
wych i zurbanizowanych, jest wydłużenie się okresu społecznej adolescencji i zaznaczanie
się ostrego rozdźwięku między dojrzewaniem biologicznym a społecznym. Trzeba jednak
brać pod uwagę fakt, że przy wydłużaniu się ogólnego procesu wchodzenia w życie dorosłe,
w niektórych sferach (dość wąskich) mogą nastąpić przyspieszenia. Tak na przykład dzisiej
sza młodzież ma znacznie większe możliwości w zakresie ruchliwości poziomej czy swo
bodnego podróżowania. Fakty te, same w sobie pozytywne, pozostają jednak w izolacji od
innych przejawów „statusu dorosłości”, mogą stwarzać duże ułatwienia powstawania sytu
acji kryminogennych.
Najważniejsze przejawy wydłużającego się uzależnienia od rodziców - to uzależnienie
ekonomiczne. W warunkach polskich ten typ uzależnienia to nie tylko uczestniczenie w bu
dżecie rodziców, ale również (co jest zjawiskiem dotkliwie odczuwanym) wspólne zamiesz
kanie z rodzicami. W ostatnich latach rzeczywistość polska objawiła się jeszcze jednym
bardzo istotnym uwarunkowaniem społecznej sytuacji młodzieży. Chodzi o znaczące utrud
nienia startu zawodowego młodzieży kończącej szkoły średnie, a nawet wyższe uczelnie.
Utrudnienia te dla sporej części młodzieży jeszcze bardziej wydłużają okres uzależnienia,
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co nie tylko ma skutki w poszerzaniu się kręgów „czekających na status osoby niezależnej”,
ale powoduje zniecierpliwienie, frustrację i poczucie beznadziejności „czekających”.
Przesunięcie się górnych granic adolescencji daleko poza dwudziesty rok życia jest rów
nocześnie znaczącym odejściem od naturalnych okresów i cyklów życia ludzkiego. Okres
adolescencji jest traktowany jako przejście między mniej dwuznacznym statusem dzieciń
stwa a dorosłością. Role społeczne dorastającego są w zasadzie nieokreślone i chociaż mło
dzieży przysługuje więcej swobody niż w dzieciństwie, to jej prawa i obowiązki (zarówno
w sensie prawnym, jak i moralno-obyczajowym) są mgliste, co w praktyce może oznaczać
utrudnienie w czerpaniu orientacji ze strony kontroli zewnętrznej.
Zmiany w procesie adolescencji wynikają ze zmian ogólnospołecznych, przy czym mło
dzież odczuwa je przez pośredniczący pryzmat rodziny i szkoły. Przemiany w funkcjach
i znaczeniu społecznym rodziny powodują, że aktywność młodzieży staje się coraz bardziej
odległa od aktywności dorosłych (chociaż w nielicznych dziedzinach bliższa). W rezultacie
życie społeczne staje się posegregowane wiekowo i młodzież lokowana jest w segmencie
silnie zróżnicowanym w stosunku do segmentów przyległych. Chociaż zjawiska te dawno
zostały rozpoznane, to dla uświadomienia sobie ścisłego związku między sytuacją społecz
ną młodzieży i przestępczością warto wspomnieć, że sytuacja ta jest zasadniczo inna, gdy
we współczesnej rodzinie odnajdujemy coraz mniej śladów wspólnej pracy dzieci i rodzi
ców - tego, co dawniej określało się jako terminowanie. W miejsce doświadczeń płynących
z bezpośredniego i ciągłego kontaktu wkraczają doświadczenia czerpane z zewnątrz - z wy
dłużonego czasu pobytu w sformalizowanej szkole, w formalnych organizacjach i ze zwięk
szonych kontaktów rówieśniczych.
Warto zwrócić uwagę, że chociaż po II wojnie światowej okres kształcenia w Polsce dla
sporej części młodzieży znacznie się wydłużył, to pod tym względem znacząco się różnimy
od krajów najbardziej rozwiniętych. Wystarczy sobie uświadomić proporcje młodzieży
uczącej się na poziomie średnim i wyższym między Polską a USA. Okres kształcenia
w USA wydłużył się z 8,6 lat w roku 1940 do 12,2 w roku 1970, przeciętny wiek kończenia
studiów wynosi obecnie 25 lat, przy czym więcej niż połowa młodzieży kształci się tam
ponad poziom high school. Polska natomiast ze względu na liczbę studentów plasuje się na
jednym z ostatnich miejsc w Europie. Równocześnie w Polsce postuluje się (i słusznie)
zwiększenie liczby młodzieży kształcącej się na poziomie wyższym, z czym wiąże się nad
zieje na zmniejszenie wskaźników bezrobocia i skorelowanej z nim przestępczości. Pytanie,
czy w wydłużaniu okresu nauki tkwią szanse na zmniejszenie przestępczości, wymaga
głębszej refleksji i powrócę do niego w dalszej części książki, w której prezentowane będą
statystyki dotyczące przestępczości w ostatnich latach.
Uchwycenie zależności między okresem dorastania a przestępczością wymaga podkre
ślenia zasadniczych różnic między młodzieżą a światem dorosłych. Niewątpliwie taką róż
nicą jest zaangażowanie w pracę. Specyfiką czasów współczesnych jest odsuwanie mło
dzieży od rynku pracy na długie lata. Alternatywą pracy jest wydłużający się czas pobytu
w szkole, która mimo wysiłków innowacyjnych w dalszym ciągu (a może coraz bardziej)
nie jest dla młodzieży atrakcyjna, gdyż jest postrzegana jako programowo nie powiązana
z przyszłym zawodem i życiem. Pozostawanie w szkole, mimo ewidentnych korzyści, ozn
acza jednak separację, szczególnie wtedy, gdy czas nauki jest długi.
Zgodnie z prawami antropologii i socjologii separacja rodzi zróżnicowanie. Wśród
młodzieży objawy zróżnicowania - to unikatowy (hermetyczny) język, swoisty styl ubiera
nia się (pozorujący czasem ubóstwo), muzyka i inne komponenty kultury. Szczególnie istot
ny jest system wartości, stanowiący odniesienia rozstrzygnięć w kategoriach dobro - zło.
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Dostrzegalnym elementem zróżnicowania są zainteresowania i zamiłowania. Ten wyróżnik
zawsze był wyraźny, ale dziś różnice w zamiłowaniach są znacznie większe.
Charakterystycznym zjawiskiem jest wzrost tolerancji, jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd
i różnorodność występującą w latach sześćdziesiątych i następnych. W zachowaniach mło
dzieży współczesnej wyraźnie obserwowalna jest innowacyjność, która jako postawa jest
konstruktywna, ale równocześnie ryzykowna, gdyż wszelki nonkonformizm rodzi niebez
pieczeństwo dewiacji (Merton). Innowacyjność zachowania - to odrzucenie dotychczaso
wych (powszechnie stosowanych) środków osiągania celów i szukanie nowych środków.
W tym poszukiwaniu wypróbowuje się środki ryzykowne, nie zawsze legalne. Dążenie do
uznania i prestiżu wśród rówieśników stanowi silny motyw poszukiwania różnych sposo
bów osiągania pieniędzy i posiadania rzeczy budzących podziw. W wieku młodzieńczym
repertuar skutecznych technik przestępczych i specjalizacja w tym zakresie nie są tak duże,
jak u dorosłych, i to wpływa na ich wykrywalność. Ponadto takie przestępstwa, jak kradzie
że, mogą wypływać ze stylu życia, np. narkoman musi zdobyć pieniądze na narkotyki. We
wszystkich krajach najpowszechniejszą formą przestępczości są kradzieże, zwłaszcza rze
czy cennych (sprzęt elektroniczny, samochody), podlegających ubezpieczeniu, i niemal za
wsze są zgłaszane na policji. Większa wykrywalność wpływa zatem na zwiększenie oficjal
nych statystyk przestępczości, chociaż rzeczywiste ich rozmiary są znacznie większe.
Różnorodne badania wskazują na powszechność przestępczych zachowań wśród mło
dzieży, co oznacza, że w wieku dorastania niemal każda jednostka popełnia przynajmniej
jedno przestępstwo. Ponieważ po osiągnięciu dojrzałości społecznej zdecydowana więk
szość zaprzestaje dokonywania czynów przestępczych, można sądzić, że przestępczość jest
zjawiskiem nieodłącznym młodości, z którego można się „wyleczyć” naturalnie, bez zew
nętrznej interwencji. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z teorią naznaczenia społecznego,
te jednostki, których przestępcze czyny wykryto, zostają naznaczone i uruchomiony jest
u nich mechanizm dojrzewania przestępczego, prowadzący do przestępczości wtórnej
i przyjęcia roli (statusu) przestępcy. Interpretacja taka znajduje uzasadnienie w prowadzo
nych od wielu lat i w różnych krajach badaniach, wykazujących, że większość dorosłych
przestępców legitymuje się przestępczością w młodości.
Faktem zasługującym na uwagę (również ujawnianym przez wielu badaczy, m.in. już
przez Gluecków) jest ścisła korelacja przestępczości ze specyficznym stosunkiem do szkoły
i przebiegiem kariery szkolnej większości przestępców. Korelatami tymi są trudności w na
uce, wagarowanie, brak zainteresowania szkołą i nauką. Oczywiście, zjawiska te stwierdza
się u wielu uczniów, ale u przestępców występują o wiele częściej i są czymś trwałym.
Testując założenia swej teorii kontroli społecznej Hirschi (1969) stwierdził, że młodzież
przestępcza nie tylko osiąga gorsze wyniki w nauce i w testach motywacji do nauki, ale
również nie lubi szkoły, mało czasu poświęca na naukę, jest obojętna na to, co myślą o niej
nauczyciele, uważa, że nauczyciele chcą ją „atakować” i wyrządzać szkody, a takie zacho
wanie, jak palenie papierosów czy marihuany, jest prywatną sprawą ucznia. Stwierdzone
przejawy stosunku przestępczej młodzieży do szkoły - to, inaczej, osłabienie przywiązania,
zaangażowania i zaabsorbowania, a więc osłabienie tych elementów osobowości, które we
dług T. Hirschiego decydują o kontroli społecznej, a tym samym ułatwiają zachowania de
wiacyjne.
Badania amerykańskie z lat siedemdziesiątych ujawniły następną tendencję, koherentną
z wynikami badań dotyczących stosunku młodzieży przestępczej do szkoły. Tendencja ta
opiera się na analizie faktów, niezwykle istotnych dla filozofii walki z przestępczością.
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Stwierdzono bowiem, że przestępczość młodzieży gwałtownie spada po ustaniu obo
wiązku szkolnego, a więc w wieku 17-18 lat, co jest zgodne z wcześniejszym stwierdze
niem o zależności między długością okresu nauki a przestępczością. Trzeba jednak dodać,
że w badaniach D.S. Elliotta (za D. Glaser 1976, s. 46) ustalono taką prawidłowość wystę
pującą wśród młodzieży z niższych warstw społecznych. Można sądzić, że ta kategoria
młodzieży w znacznie mniejszym stopniu posiada ambicje kończenia wyższych szczebli
kształcenia, nastawia się na szybkie podjęcie pracy i osiągnięcie statusu dorosłego, ustabili
zowanego członka społeczeństwa. Dla tej kategorii młodzieży nudna szkoła w miarę prze
dłużającej się nauki staje się jeszcze nudniejsza, a zniecierpliwienie i frustracja motywują ją
do przestępstwa.
Rozpatrując kształtowanie się dewiacyjnych form zachowania młodzieży, nie sposób nie
uwzględnić takich czynników, jak rodzina i grupy rówieśnicze. Współzależności te same
w sobie zasługują na oddzielne opracowania i w istocie podejmowano je w niezliczonych
już badaniach i publikacjach.
Problem rodziny był już sygnalizowany w tej części pracy; powtórne jego podjęcie wy
nika nie z zamiaru kompletnego jego ujęcia, lecz ukazania niektórych myśli, które podkre
ślają pewne szczególne relacje między rodziną a zachowaniami dewiacyjnymi młodzieży.

3.2. Dorastanie, rodzina a zachowania dewiacyjne
Pomijając skrajnie natywistyczne interpretacje, skłonne traktować rodzinę jako natural
ne ogniwo w transformacji skłonności przestępczych, od początku naukowego wyjaśniania
przestępczości rodzina nie tylko że nie była pomijana, ale większość badań empirycznych
koncentrowała się na różnorodnych czynnikach funkcjonujących w jej obrębie. Przekony
wającymi argumentami były stwierdzenia (z okresu pierwszych 30 lat XX wieku), że 7080% więźniów pochodziło z rodzin rozbitych lub dotkniętych alkoholizmem. W miarę
wprowadzania większej precyzji w badaniach porównawczych następowała modyfikacja
poglądu o przemożnym (niemal wyłącznym) wpływie rodziny. Zauważono bowiem, że al
koholizm oraz rozbicie rodziny występują równie często wśród nieprzestępców, a system
policyjny i sądownictwo wykazuje wiele uprzedzeń w stosunku do młodzieży z takich ro
dzin i zdecydowanie częściej przedstawicieli tej kategorii młodzieży selekcjonuje spośród
ogółu młodzieży dokonującej czynów przestępczych, niemal zawsze orzeka wyroki skazu
jące i umieszcza ich w zakładach kamo-poprawczych.
Równolegle z takimi obserwacjami rozwijana była teza zrodzona przez teorię psycho
analityczną, według której dziecko, tracąc więź z rodzicami przed piątym rokiem życia, nie
uchronnie ulegnie dewiacji i przestępczości. Przeświadczenie to utrwalały różnorodne służ
by specjalne, których personel był wykształcony na założeniach psychoanalizy. Ale i przed
stawiciele psychoanalizy z biegiem czasu napotykali coraz większe trudności, wynikające
z niemożności tłumaczenie przypadków naruszania prawa przez młodzież z „dobrych do
mów” działaniem czynników z zakresu podświadomości.
Inne fakty również przeczyły tezie o niepowetowanych konsekwencjach utraty więzi
z rodzicami przed piątym rokiem życia. Zmodyfikowaną wersję o znaczeniu rodziny wpro
wadza Hirschi (1969), który podkreśla rolę przywiązania społecznego w kształtowaniu
konformizmu - nonkonformizmu; w tym przypadku przywiązania do rodziców. W literatu
rze psychologiczno-pedagogicznej teza ta jest dobrze udokumentowana.
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Mimo błędów popełnianych w badaniach nad związkiem między rodziną a dewiacją
młodzieży (badając rodziny przestępców nie stosuje się prawidłowo dobranych grup kon
trolnych, badania prowadzone są przez osoby nie znające specyfiki rodzin społecznie upo
śledzonych) wiele rygorystycznie przeprowadzonych badań wskazuje na powiązania mię
dzy przestępczością a rodziną.
Hirschi wskazuje na takie empiryczne fakty:
1) w grupie przestępczej młodzieży matki na ogół nie wiedzą, gdzie przebywają ich
dzieci,
2) w rodzinach przestępczych nie ma czasu na dyskusje o istotnych sprawach dzieci,
3) rodzice rzadko objaśniają dzieciom zasady moralnego postępowania i odczucia z nim
związane,
4) w rodzinach przestępców brak jest sposobów kształtowania ideału ojca (Hirschi 1969,
s. 48).
Hirschi stwierdził również oddzielne powiązania między dzieckiem a matką i ojcem
oraz znaczenie intymnych kontaktów. Warto podkreślić, że wszystkie te powiązania mają
inne znaczenie w sytuacji bezrobotnego ojca - bezrobocie osłabia pozytywne znaczenie
przywiązania. Istotną kwestią jest poprzednia karalność ojca; negatywny wpływ jest nie
wątpliwy, ale stanowi też o uprzedzeniach sądu. Oczywiście, wiele badań i teorii podkreśla
znaczenie mówienia prawdy przez rodziców, poczucia szczęśliwości, kwestię punitywności
i permisywności oraz poczucia autonomii i samorealizacji zarówno rodziców, jak i dzieci.
Współcześni badacze w dalszym ciągu koncentrują się na relacjach między karami fizycz
nymi i konfliktami w rodzinie, przy czym często zwraca się uwagę na fakt niemożliwości
odróżnienia przyczyn i skutków tego układu czynników. Coraz częściej podkreśla się wy
chowawczą wystarczalność jednego „dobrego” rodzica (intymne, prawidłowe powiązania
przynajmniej z jednym rodzicem mogą zabezpieczyć przed dewiacją). Dla badaczy różnych
orientacji nie ulega wątpliwości, że rodzina dalej jest ważnym czynnikiem socjalizującym
i może być w pierwszej kolejności elementem profilaktyki, gdyż właśnie przywiązanie do
rodziców najskuteczniej zapewnia respektowanie norm społecznych.

3.3. Grupy rówieśnicze a przestępczość
Wzajemne relacje między grupowaniem się młodzieży a przestępczością dostrzegane
były już we wczesnej literaturze socjologicznej, przy czym grupy rówieśnicze zawężane
były, w gruncie rzeczy, do młodzieżowych gangów. Wpływ gangów zawsze był traktowany
jako niezwykle istotny w kreowaniu zachowania dewiacyjnego.
Za gang uważa się najczęściej zwartą grupę młodzieży skierowaną przeciwko dorosłym
i innym grupom, dostarczającą pozytywnych uczuć i estymy tym jednostkom, które nie do
znały w rodzinie poczucia sensu, kompetencji, czują się nieusatysfakcjonowane i poniżone.
Takie elementy - atrybuty socjologiczne gangu - można odnaleźć w teorii Thrashera (1927)
czy Cohena (1955). Podkreślając znaczenie uczestnictwa w gangu dla kształtowania się
skłonności przestępczych, Glueckowie uważają, że gang jest raczej konsekwencją, a nie
przyczyną przestępczości (D. Glaser 1976, s. 51).
Tradycyjne pojmowanie identyfikowania się uczestników gangu z jego ideologią znalaz
ło opozycję w wynikach badań Hirschiego (1969), które sugerują, że chłopcy - uczestnicy
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gangu - nie przyznają się do przestępstw, gdyż liczą się z opinią swoich przyjaciół z zewn
ątrz gangu. Dla członków gangu również ważna jest opinia „dobrego chłopca” i przywiąza
nie. Chociaż chłopcy ci podporządkowują się normom gangu, to podzielają też normy ogól
ne (np. dotyczące pracy jako drogi do sukcesu), przejawiają dążenia do zbliżenia z nieprzestępcami.
Młodzież przestępcza w ogóle, a zwłaszcza skupiona w gangu, ma zatem bardziej ambi
walentny system wartości, bardziej złożone i kontrastowe normy zachowań. Wśród podsta
wowych problemów w relacji grupa rówieśnicza-przestępczość odpowiednio wysoką rangę
zajmuje więź społeczna (powiązania między członkami grupy). W badaniach Hirschiego
uzyskano wyniki wskazujące na ścisły związek (więź) między przestępczymi chłopcami,
chociaż wskaźniki tych więzi nie zawsze były tak samo wysokie we wszystkich przeprowa
dzonych badaniach. Ponadto liczba przestępstw raportowanych przez nieletnich sprawców
(metoda self-report) była pozytywnie skorelowana z liczbą wskaźnikami złych kontaktów
z nauczycielami. Badania tego autora potwierdziły powszechnie podzielany pogląd, według
którego realizacja zamierzeń przestępczych następuje zwykle w małych grupach i parach,
z czego badacze wyprowadzają wniosek o kompensującym charakterze grupowego zacho
wania przestępczego - kompensacji braku pozytywnego kontaktu i uczuć rodzinnych.
Fakty te budzą kolejne pytanie związane z pierwotnością i przyczynowym związkiem
między więzią w grupie przestępczej i zachowaniami przestępczymi. Chociaż nie ma tutaj
jednoznacznych rozstrzygnięć, to przyjmuje się, że wiele przestępczych zachowań jest wy
razem wspólnych dążeń, że przyjaźń i postawy rozwijają się równocześnie i jako wspólnie
podzielane przekonania.
Pewnym wyłomem w tej interpretacji mogą być zachowania przestępcze dokonywane
indywidualnie przez członków grupy przestępczej. Pewne naświetlenie tego faktu uzyskamy
wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę, że indywidualne zachowania przestępcze spotykają się
z zachętą i pozytywną oceną zarówno przed, jak i po akcie przestępczym. Kolejne uogólnie
nie pochodzi z badań prowadzonych przez Blalocha (1971) i ma znaczenie nie tylko wyjaś
niające, ale może stanowić o właściwym ukierunkowaniu wychowawczych działań resocjali
zujących, a zwłaszcza profilaktycznych. Stwierdzono bowiem, że w zależności od rodzaju
zachowania dewiacyjnego różnie przedstawia się zagadnienie roli postaw, kolejność takich
elementów, jak postawa i zachowanie przestępcze oraz podobieństwa do rówieśników.
I tak, przestępstwa gwałtowne, akty wandalizmu (chuligaństwa) wymagają w pierwszej
kolejności odpowiednich, wcześniej ukształtowanych i wspólnie podzielanych postaw (skła
niających do wandalizmu). Zachowanie przestępcze (wandalizm) stanowi tutaj końcowe og
niwo powiązanych sekwencji, jest wynikiem ukształtowania postaw. Inaczej jest w przypad
ku kradzieży. W tym rodzaju przestępstw ważne są oczywiście postawy, ale przynależność
do grupy (koledzy i wspólne kradzieże) musi być poprzedzona aktem dokonania kradzieży
przez jednostkę. Chodzi tu o coś w rodzaju wykazania się „kompetencjami i sercem”.
W rozumieniu dewiacyjnych, zwłaszcza przestępczych, zachowań dorastającej młodzie
ży niezwykle ważną sprawą jest ujmowanie tych zachowań z punktu ogólnych i najsilniej
odczuwanych dążeń. Coleman (za: Sanders 1976, s. 54) ujmuje te dążenia w trzech katego
riach: sukces w nauce, popularność (zwłaszcza chłopców wśród dziewcząt) i sport. Taki
układ dążeń, chociaż wyprowadzony jest z populacji młodzieży amerykańskiej, zapewne
nie jest czymś obojętnym dla młodzieży polskiej. Sukces w tych trzech dziedzinach może
się różnie rozkładać i może decydować o szukaniu sukcesów kompensujących. W przypad
ku niepowodzeń istotnego wsparcia może udzielić grupa przestępcza, ale pod warunkiem
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przyjęcia jej systemu wartości i respektowania istniejących w niej norm. Chociaż, jak to
wykazał Hirschi, ogólnie związki koleżeńskie wśród przestępców są słabsze niż u nieprzestępców, to w sytuacji jeszcze słabszych więzi z rodzicami i nauczycielami - z rówieśnika
mi przestępcami są szczególnie silne i wpływają na ich system wartości. Zgodnie z podsta
wowymi założeniami swojej teorii, Hirschi uważa, że nieprzestępcy jako całość mają sil
niejsze powiązania zarówno z dorosłymi, jak i z rówieśnikami. Słabsze przywiązanie
i zaangażowanie (zasadnicze elementy teorii kontroli) powodują skłonności do ekspresji
impulsów i specyficzny typ socjalizacji. U podstaw ekspresji tkwi rozerwanie kontroli antykryminalnej w rodzinie. Badania self-report ujawniają, że przestępcza młodzież, mimo że
ma początkowo negatywny stosunek do zachowań przestępczych, to jednak jej dążenie do
uczestnictwa w grupie jest tak silne, że ulega wpływowi grupy przestępczej.
Warto przypomnieć, że - zgodnie z prawami społecznej teorii uczenia się - wpływ gru
py jest większy, gdy jednostka czuje się zagrożona i jest osamotniona w swych dążeniach.
Sytuację tę można określić jako przymusowy konformizm do grupy przestępczej. Aby wy
kazać swoją wartość, zdolności i znaczenie, każda jednostka aktywizuje szereg zachowań,
które Goffman nazywa „grą charakteru” (wyzwanie, docinanie, flirtowanie, pokaz, debato
wanie, łobuzowanie, blefowanie i inne interakcje). Dzięki tym interakcjom jednostka unika
poniżenia, nie musi się wycofywać, nie jest gorzej traktowana. Takie interakcje nie wystę
pują w samotności, gdy jednostka nie jest pod wpływem wyzwania. Interakcje te są szcze
gólnie istotne dla tych, którzy silnie pragną prestiżu. Na podstawie założenia „gry charakte
ru” można tłumaczyć większą skłonność młodzieży dewiacyjnej do posiadania modnych
i prestiżowych rzeczy (samochodów) i określonego stylu życia - prowadzenia się: palenie
papierosów, „chodzenie z dziewczyną”, itp. Bardzo często takie atrybuty dorosłości są waż
niejsze od bycia akceptowanym i łubianym przez rodziców. Zgodnie z tą tendencją mło
dzież przestępcza więcej czasu zużywa na czynności bezużyteczne, niż na naukę. Zachowa
nia tego typu (w tym zachowania ze sfery seksualnej) są wspólne całej młodzieży, ale prze
stępcy przywiązują do nich większą wagę. Aktywność taka zapewnia młodzieży status do
rosłego i „kogoś ważnego”. Powyższe problemy są związane z uczestnictwem młodzieży
w nieformalnych grupach młodzieżowych. Oczywiście, nie bez znaczenia jest przynależ
ność młodzieży do formalnych stowarzyszeń. Pod tym względem również mogą występo
wać pewne zróżnicowania między młodzieżą przestępczą a nieprzestępczą. Niektóre z tych
różnic są istotne z punktu poznawczego i działań prewencyjnych. Przynależność do formal
nych zrzeszeń młodzieżowych nabiera znaczenia wraz z procesem uprzemysłowienia, urba
nizacji i zróżnicowania społecznego. W organizacjach formalnych młodzież ma szansę
uczyć się demokratycznego sposobu podejmowania decyzji. Życie organizacyjne opiera się
na negocjacjach, zawieraniu formalnych umów, opieraniu się w dochodzeniu słuszności
i racji na pisanych kontaktach. Zamiast bezwzględnych rozkazów, zwierzchnictwo i podpo
rządkowanie wprowadzane są drogą głosowania i stosowania praw regulaminowych.
Wszystko to zabezpiecza przed wybuchami protestu i rebelią. Gotowość do uczestniczenia
w stowarzyszeniach formalnych i satysfakcje czerpane z życia organizacyjnego zależą od
wielu czynników, ale w przypadku młodzieży przestępczej istotnym uwarunkowaniem jest
kultura rodziny. Młodzież przestępcza jest znacząco rzadziej reprezentowana w stowarzy
szeniach formalnych, a niewątpliwymi przeszkodami są takie czynniki, jak wykształcenie
rodziców, przynależność samych rodziców do stowarzyszeń, charakter pracy zawodowej
i więzi pozarodzinne. Chociaż przynależność do stowarzyszenia z góry nie przesądza bez
konfliktowego stosunku do prawa, to należy ją uważać za istotny czynnik kontroli formal
nej, stymulujący internalizację norm prawnych i moralnych.

Część II

Rozmiary i dynamika
zachowań dewiacyjnych młodzieży

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka
i dominujące przejawy
współczesnej przestępczości młodzieży

1.1. Trendy w skali globalnej
Najbardziej ogólnymi charakterystykami zjawiska przestępczości jest jego ujęcie iloś
ciowe i jakościowe (pod względem rodzajów). Takie wymiary zjawiska stosowane są za
równo w skali lokalnej, krajowej, jak i globalnej. Globalne ujęcie przestępczości zawierają
systematycznie zbierane, ale z dużym opóźnieniem publikowane, dane ONZ. Według Trze
ciego Przeglądu Trendów Przestępczości, Działania Systemów Sądownictwa Kryminalnego
i Strategii Prewencyjnych, dokonanego przez Biuro ONZ w Wiedniu (Nowy Jork 1993),
w skali ogólnoświatowej notuje się coroczny przyrost przestępczości na poziomie 5%. Au
torzy raportu podkreślają, że ten wzrost jest spowodowany nie tylko ogólnymi przemianami
ekonomiczno-społecznymi, typowymi trendami współczesnej cywilizacji i specyficznymi
uwarunkowaniami społecznymi w określonych rejonach świata, ale także wzrastającą wy
krywalnością niektórych przestępstw. Zauważono bowiem, że wraz ze zmianą ogólnego na
stawienia administracji państwowej do ofiar przestępstw oraz zwiększenia się efektywności
systemów komunikacji (np. telefonizacji), więcej czynów przestępczych jest raportowa
nych organom policyjnym. Takie tendencje zauważono już w latach 1980-1986.
W tym samym Raporcie zauważa się, że społeczne i indywidualne szkody wynikające
z tradycyjnych przestępstw są o wiele mniejsze od następstw spowodowanych najczęściej
ukrytymi aktami przestępczości zorganizowanej. Trendy wzrostowe lat osiemdziesiątych
wzmagają się w ostatnich latach (po roku 1990). Zauważenie tych trendów w skali global
nej ma duże znaczenie dla zrozumienia zjawiska przestępczości w Polsce w ostatnich la
tach. Odnotować należy, że w Raporcie ONZ z naciskiem podkreśla się doniosłość prze
mian społeczno-ustrojowych w Europie Wschodniej dla przestępczości.
Zasadnicza część zarejestrowanych danych dotyczy dynamiki przestępczości w zakresie
poszczególnych rodzajów przestępczości oraz procentowego udziału określonych prze
stępstw w całości dokonanych przestępstw. Porównano udział 10 rodzajów przestępstw
w dwóch przedziałach czasowych, tzn. w latach 1975-1980 i 1980-1986. Z zestawienia
struktury przestępczości w tych przedziałach czasowych wynika bardzo ważne spostrzeże
nie. Najwyższe wskaźniki procentowe osiągnęły kradzieże, ale o ile w latach 1975-1980
zajmowały one 72%, to w latach 1980-1986 już tylko 63%. Znacząco wzrósł odsetek napa
dów i pobić (assault)- 12% w pierwszym i 18% w drugim przedziale czasowym. Dwu
krotnie wzrosły przestępstwa związane z narkomanią - z 3 do 6%; o jeden procent wzrosła
przestępczość związana z rozbojem (robbery) - z 5 do 6% i w tych samych proporcjach
defraudacja i sprzeniewierzenia (od 3 do 4%). Na tym samym poziomie utrzymały się za
bójstwa intencjonalne i nieintencjonalne (1%), natomiast takie przestępstwa, jak porwanie,
łapówkarstwo w latach 1975-1980 zajmowały 1% w całej strukturze przestępczości, a w la
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tach 1980—1986 spadły poniżej 1%. Wśród dziesięciu przestępstw wymieniono również
kidnaping, ale ten rodzaj przestępczości nie osiągnął jednego procentu w obydwu porówny
wanych okresach.
W Raporcie odnotowano zjawiska osobliwe i nieoczekiwane. Należy do nich spadek
liczby przestępstw związanych z narkomanią w takich krajach, jak Kanada i Sri Lanka, oraz
spadek rozbojów w Kanadzie, Argentynie, Fiji i Hondurasie. Zjawiska te należą do godnych
podkreślenia wyjątków, gdyż we wszystkich pozostałych krajach przestępstwa tego typu
ciągle wzrastały.

1.2. Trendy przestępczości w latach 1986-1990
Na podstawie danych zawartych w „Biuletynie” Narodów Zjednoczonych, wydanym po
Kongresie w Hawanie, można było oczekiwać, że wraz z upływem czasu będzie wzrastać
liczba przestępstw związanych z narkomanią, a zmniejszać się będzie liczba kradzieży.
Wbrew tym oczekiwaniom, „Biuletyn” wydany w 1995 roku po Kongresie w Kairze infor
muje, że w latach 1986-1990 kradzieże znowu wzrastają i powtórnie osiągnęły wysoką po
zycję (69%), przestępstwa związane z narkomanią spadły z 6 do 2% w ogólnej strukturze
dziesięciu rodzajów przestępstw osiągających najwyższe wskaźniki.
Nie wiemy, jak te tendencje przedstawiają się w latach 90., gdyż zbieranie danych z kra
jów członkowskich ONZ i ich opracowywanie trwa ok. 5 lat. Interesujące wnioski można
wyprowadzać z porównania przestępstw gwałtownych. Podobnie, jak w przypadku prze
stępstw związanych z narkomanią, największy wzrost napadów i rozbojów nastąpił w la
tach 1980-1986; w okresie 1986-1990 ich udział w ogólnej strukturze nieco się obniżył, ale
nadal zajmują wysoką pozycję (napady 16%, rozboje 5%). Można zatem mówić o stabiliza
cji (na wysokim poziomie) przestępstw gwałtownych, w których w przeważającej mierze
ma udział młodzież.
Wraz z tymi statystykami agendy ONZ sygnalizują niezwykle niebezpieczne zjawisko
pojawienia się nowych rodzajów przestępczości, które wiążą się z cechami psychicznymi
dorastającej młodzieży, niezrozumiałymi dla starszego pokolenia, ze spontanicznie poja
wiającą się podkulturą i obyczajowością mającą wielką moc zniewolenia jednostek i grup
oraz nie uznającą formalnych granic państwowych i różnic kulturowych.
Przykładem tych nowych zjawisk mogą być przestępcze zachowania na imprezach spor
towych, przemoc wynikająca z rasizmu, przejawy nietolerancji wyraźnie gwałcące prawa
jednostki w społeczeństwach demokratycznych. W ostatnim dokumencie ONZ mocno
akcentuje się również tendencje obniżania się dolnej granicy wiekowej przestępczości
i udział młodzieży w przestępczości gwałtownej.

1.3. Typowe rodzaje i swoistość przestępczości współczesnej młodzieży
Zachowania dewiacyjne mają wymiar historyczny, tzn. występują w relacji do określo
nego miejsca i czasu. Oznacza to, że w wyróżnionej epoce i kulturowo-społecznym obsza
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rze obserwuje się zespół zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
(moralnymi, prawnymi i obyczajowymi), które dla wcześniejszych okresów nie były typo
we lub występowały wtedy w innym (mniejszym) nasileniu. Nie oznacza to, że każdy wy
różniony okres pod względem patologii różni się diametralnie od okresów wcześniejszych,
że nie ma zachowań uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich czy większości wyróżnio
nych okresów historycznych.
Pewne zachowania zawsze były potępiane w określonym obszarze kulturowym, a mimo
to trwają one nadal (np. kradzieże, zabójstwa itp.). Tego typu zachowania, przekraczające
ramy czasowe jednej epoki i mające swój odpowiednik w prawach ekonomicznych czy nor
mach moralnych, można traktować jako patologie uniwersalne dla określonej kultury, czy
nawet większości znanych kultur. Zachowania te wypływają z tych samych przejawów na
tury człowieka, z podobnych motywacji, chociaż ich kształt i forma modelowana jest przez
realne warunki i możliwości realizacji istniejące w danym społeczeństwie w wyróżnionym
odcinku czasowym. W ten sposób, w określonym czasie i społeczeństwie, patologia ujęta
całościowo będzie się składać z kulturowo wymodelowanych przejawów patologii uniwer
salnej i zachowań nowych, które również zaliczane są do patologii, gdyż są sprzeczne
z aktualnie obowiązującymi normami społecznymi. Jedne i drugie spotykają się z potępie
niem i dezaprobatą, ale te nowe zachowania są najczęściej dla ogółu „zaskoczeniem”, sta
nowią źródło lęku i krytycznej oceny rozwoju cywilizacyjno-kulturowego.
Ewolucja zachowań patologicznych możliwa jest do zaobserwowania nie tyle poprzez
porównanie ilościowych i jakościowych wymiarów tych zachowań przejawianych w okre
sach oddzielonych arbitralnie wybraną liczbą lat, co poprzez porównanie okresów zasadni
czo różnych ze względu na urzeczywistniony rozwój cywilizacyjny oraz przemiany ogólno
społeczne i polityczne. Wynika to stąd, że patologia społeczna, a zwłaszcza przestępczość,
jest odzwierciedleniem tych przemian, stanowi ich koloryt i istotny element mozaiki różni
cowania się społeczeństw.
Miernikiem ewolucji przestępczości są z jednej strony jej ogólne rozmiary, a z drugiej
typy-rodzaje czy przejawy, jakie dominują w określonej epoce (okresie historycznym). Po
jawienie się nowych rodzajów przestępstw jest wynikiem ogólnych przemian społecznych warunków życia, preferencji i dążeń ludzkich, zmian w zakresie wartościowania stylu życia
i obiektów materialnych, zapotrzebowania na określone przedmioty i ich dostępności, spo
sobu rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów interpersonalnych, ukształtowa
nych nawyków codziennego zachowania i ulegania modnym wzorom życia, itd.
Porównanie rodzajów przestępczości i przestępstw dostarcza dowodów i przykładów
wzajemnego powiązania między dominującymi motywami przeżywanymi przez jednostki
a ich zewnętrznymi korelatami. Powyższe i wiele innych uwarunkowań decyduje o tym, że
w opracowaniach dotyczących przestępczości młodzieży znajdujemy różne zestawy rodza
jów przestępstw uznawanych w danym czasie za dominujące.
Charakterystyka przestępczości młodzieży nie może być dokonywana bez uwzględnie
nia ogólnych trendów występujących w ogólnej przestępczości, która jest udziałem dorosłej
części społeczeństwa.
Opisując przestępczość drugiej połowy XX wieku, B. Hołyst (1978), poza stwierdze
niem wzrostu przestępczości „w krajach kapitalistycznych”, podaję takie jej ogólne charak
terystyki, jak upolitycznienie, zwiększenie udziału kobiet, a także młodzieży w powszech
nym wzroście przestępczości. Zwraca również uwagę na fakt, że na całym świecie pojawiły
się nowe rodzaje przestępstw, takie jak polityczny i niepolityczny terroryzm, i że przestęp
czość w groźnych rozmiarach i formach pojawiła się w młodych państwach „trzeciego
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świata”. Według B. Hołysta (1978, s. 21), „czasy nowożytne charakteryzuje m.in. przecho
dzenie od gwałtownych form przestępczości do bardziej podstępnych i intelektualnych”.
Różne formy terroryzmu są właśnie przykładem takich „zintelektualizowanych” prze
stępstw. Najpoważniejszym jednak problemem dla krajów zachodnich, zdaniem tego auto
ra, jest przestępczość „białych kołnierzyków” i różne przejawy przestępczości zorganizo
wanej. Podane przez B. Hołysta charakterystyki przestępczości odnosiły się do sytuacji
w „krajach kapitalistycznych”. W Polsce zjawiska te były czymś nieznanym i mogły być
traktowane jako „egzotyczne”. Obecnie wiele przejawów tak scharakteryzowanej przestę
pczości znanych jest każdemu odbiorcy polskich środków masowego przekazu, a wielu Po
laków mogło ich doświadczyć bezpośrednio.
W odniesieniu do przestępczości młodzieży najbardziej reprezentatywne ujęcie rodza
jów przestępczości występującej w skali globalnej po drugiej wojnie światowej znajdujemy
w pracy M. i H. Veillard-Cybulski (1968). Autorzy ci wymieniają takie rodzaje, jak: kra
dzieże, kradzieże pojazdów (użytkowe), uszkodzenia mienia (wandalizm), przestępstwa se
ksualne przeciwko obyczajom (w tym przestępstwa wynikające z chciwości, nieśmiałości
bądź przedwczesnej dojrzałości, o charakterze zboczeń seksualnych, przestępstwa seksual
ne z chęci zysku, o charakterze chuligaństwa seksualnego), uszkodzenia ciała, zabójstwa
i różne inne przestępstwa (np. „nabieranie”, powodowanie pożarów i innych szkodliwych
zdarzeń, szalbierstwo, oszczerstwa, zniewagi i dręczenie zwierząt, itp.). Większość tych
przestępstw jest typowa dla młodzieży we wszystkich okresach historycznych. W tym ze
stawie wyjątek stanowią kradzieże samochodów, które w latach sześćdziesiątych występo
wały na szeroką skalę i szokowały opinię publiczną.
Oczywiście, o rozmiarach przestępczości, jak również o jej rodzajach decyduje sam pro
ces tworzenia prawa i ostateczny jego charakter. W rezultacie tego procesu pewne zachowa
nia zostaną zakwalifikowane, a inne nie, jako przestępcze. W literaturze kryminologicznej
funkcjonują dwie konkurencyjne eksplanacje procesu kwalifikowania zachowań jako prze
stępczych.
Pierwsza, której zwolennikiem był m.in. E. Durkheim (1893), pojmuje prawo jako wynik
społecznego konsensusu wartości. Drugie stanowisko, obecnie ekstremalnie lansowane przez
przedstawicieli kryminologii radykalnej (L. Falandysz 1986), objaśnia genezę prawa konflik
tami między siłami wewnątrz społeczeństwa - grupy silniejsze narzucają swoją wolę i usta
nawiają prawo ujarzmiające siły im przeciwstawne. To drugie stanowisko wydaje się bliższe
istoty natury prawa w ogóle i kwalifikowania pewnych zachowań jako przestępczych.
Ekstremalne stanowisko reprezentuje K.T. Erikson (1962), jeden z czołowych przedsta
wicieli teorii reakcji społecznych w kryminologii amerykańskiej. Przyjmuje on, że „... de
wiacje można zdefiniować jako zachowanie uważane powszechnie za wymagające zain
teresowania instytucji kontroli społecznej, to znaczy zachowanie, z którym „»należy coś
zrobić«” (A. Siemaszko 1963, s. 284). Tak więc zachowania dewiacyjne nie są zachowania
mi, które posiadają obiektywne cechy „dewiacyjności”, lecz cechy te nadawane są pewnym
zachowaniom przez określone grupy ludzi. Konsekwentnie z tym założeniem Erikson uwa
ża, że o katalogu zachowań dewiacyjnych (a więc i przestępczych) decyduje określona gru
pa społeczna, a szczególnie aparat kontroli społecznej - dewiacja służy kontroli społecznej.
Drugim czynnikiem określającym rodzaje dewiacji jest, według Eriksona, tzw. prze
strzeń kulturowa, wywierająca wpływ na system wartości, a w konsekwencji - na swoisty
dla danego społeczeństwa „styl dewiacji”. Jeżeli więc w kulturze ceni się własność prywat
ną, to za dewiację będzie się uważać wiele zachowań związanych z naruszaniem tej własno
ści. Natomiast w społeczeństwach kultywujących wartości religijne, polityczną ortodoksję

61
czy zdrowie psychiczne, w rejestrze dewiacji będą lokowane głównie zachowania godzące
w te wartości (rzeczywiście lub pozornie).
Definicje przestępczości i innych nagannych form zachowania są niezwykle istotne
w przypadku młodzieży, gdyż w różnych krajach przyjmowane są różne kwalifikacje zacho
wań jako przestępczych, przez co powstają zasadnicze trudności w porównawczych bada
niach przestępczości młodzieży, i to zarówno w zakresie jej rozmiarów, jak i rodzajów.
W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się ostre rozróżnienie między czynami przestępczymi
dokonanymi przez młodzież i przez dorosłych. Dla oznaczenia przestępczości dorosłych
używa się pojęcia crime, natomiast przez delinquency rozumie się: 1) wszystkie czyny osób
w określonym wieku (zazwyczaj poniżej 18 lat), które byłyby karane, gdyby osoby te były
starsze, 2) różnorodne czyny i zachowania prowadzące do przestępczości (crime), a więc ta
kie, jak ucieczki z domu i wagarowanie, przebywanie poza domem po określonej godzinie
(wieczorem), uporczywe (trwałe) nieposłuszeństwo wobec rodziców lub nauczycieli (niepoprawność), a więc czyny, które nie pociągałyby kary, gdyby ich sprawcą była osoba dorosła.
Dla ścisłości i uzupełnienia trzeba zaznaczyć, że młodzież zasadniczo odpowiada przed
sądami dla nieletnich, ale w przypadku ciężkich przestępstw (morderstwo) młodzież w wie
ku 14-18 lat może być sądzona przez sądy dla dorosłych (D. Glaser 1976).
W amerykańskiej literaturze kryminologicznej czyni się również drugie rozróżnienie
przestępczości. Kryterium tego podziału stanowi odczuwana i ponoszona szkoda oraz do
browolność albo przymus uczestniczenia w czynie przestępczym (a raczej obyczajowo
i moralnie nie aprobowanym) przez osoby, które w gruncie rzeczy mogą być uważane za
ofiary. Uwzględniając to kryterium, D. Glaser dokonuje podziału na czyny typu predatory
(łupieżcze, drapieżne) i nonpredatory (pozbawione cech łupiestwa). Do pierwszych zalicza
się przestępstwa, do szkodliwości których nie ma wątpliwości (zabójstwa, napady, kradzie
że), gdyż zawsze pociągają one ofiary. Drugą kategorię stanowią takie przestępstwa, w któ
rych formalnie nie ma ofiar, a osoby w gruncie rzeczy poszkodowane nie zgłaszają tego
policji i formalnie nie czują się ofiarami, gdyż uczestniczyły w nich dobrowolnie. Zaliczy
my tutaj np. prostytucję, homoseksualizm, używanie narkotyków, hazard, używanie napo
jów alkoholowych, włóczęgostwo, a dawniej i w pewnym sensie również teraz, takie zjawi
ska, jak pornografia, zachowania nudystów. Wyróżnienie to ma głęboki sens w przypadku
młodzieży i dla przedsięwzięć profilaktycznych, gdyż zachowania nonpredatory są tutaj
w większości przypadków bezpośrednio szkodliwe, a pośrednio są związane z przestępczo
ścią także w dorosłym życiu. Chodzi tutaj głównie o traktowanie prawne zjawiska narko
manii (brak sankcji za używanie, posiadanie, a nawet produkcję narkotyków unicestwia in
ne działania prewencyjno-profilaktyczne), co stanowi poważny problem na przykład obec
nie w Polsce.
Zgodnie z eksplanacją, według której geneza stanowienia prawa tkwi w konfliktach spo
łecznych, kwalifikacja czynów do kategorii predatory zależy od siły grupy, której interesy
są naruszane przez te czyny. W ten sposób na liście czynów potępianych mogą się znaleźć
zachowania, które przez inne grupy byłyby sklasyfikowane jako nonpredatory. Klasycznym
przykładem będą czyny uznawane kiedyś za herezje. Z drugiej strony, wiele czynów typu
nonpredatory jest zwykle potępianych nie dlatego, że powodują ofiary, ale dlatego, że sta
nowiły zły przykład dla dzieci lub innych osób, które mogą je naśladować. Zasadnicze im
pulsy kwalifikowania czynów do dwóch kategorii przestępstw, oprócz wspomnianych już
różnic interesów grup, wypływają z dwóch przeciwstawnych ideologii, a mianowicie fun
damentalizmu (konserwatyzmu) i liberalizmu. Fundamentalizm jest skłonny utrzymywać
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zastany porządek prawny i rozszerzać katalog czynów prawnie zabronionych na sferę za
chowań typu nonpredatory, podczas gdy liberalizm dąży do wyzwalania spod sankcji pra
wnych tych zachowań, które nie przynoszą ewidentnych ofiar i szkód, a jeszcze w więk
szym stopniu do uznawania za dozwolone i legalne tych zachowań, które wyzwalają inicja
tywę i przyczyniają się do ewolucyjnego postępu. W ten sposób liberalizm na gruncie prawa
karnego, polityki kryminalnej i resocjalizacji prowadzi do dekryminalizacji (depenalizacji),
co daje podstawy podejścia terapeutyczno-profilaktycznego, podczas gdy fundamentalizm
zmierza do protekcjonizmu, czyli utwierdzania dawnych wartości, potęgowania dawnych
autorytetów i utwierdzania praktyk dyscyplinujących, a tym samym tradycyjnego systemu
resocjalizacji. Chociaż ideologia liberalna zasadniczo jest bardziej atrakcyjna dla samej
młodzieży i daje więcej szans na skuteczną walkę z przestępczością, to jej wpływ nie może
być nieograniczony. Są bowiem takie zachowania, które wcześniej nie podlegały penaliza
cji, ale w pewnym momencie rozwoju muszą być ściśle regulowane przez normy prawne.
Dobrym przykładem jest tutaj narkomania. Tak więc stanowienie prawa i określanie zacho
wań, które w konsekwencji stają się rodzajami przestępczości, muszą wypływać z wyważo
nych aktów decyzyjnych, a nie tylko z fascynacji określoną doktryną ideologiczną. Jedynie
taka wyważona i często „zdroworozsądkowa” depenalizacja i penalizacja może być podsta
wą skutecznej strategii profilaktycznej.
Wyjątkowo precyzyjny katalog zachowań podlegających sankcjom prawnym, możliwy
do wykorzystania w badaniach nad przestępczością młodzieży, podają kanadyjscy badacze
M. Le Blanc i M. Frechette (1989). Katalog ten zawiera 14 kategorii zachowań. Oprócz
ścisłej definicji każdej kategorii zachowań, autorzy podają przykłady zachowań wchodzą
cych w jej zakres. Mimo wielu starań nie udało się zapewnić całkowitej homogeniczności
i rozdzielności poszczególnych kategorii.
M. Le Blanc i M. Frechette wymieniają następujące kategorie przestępstw:
1. Drobne kradzieże (petty larceny). Kategoria ta obejmuje kradzieże rzeczy o niedużej
wartości: słodycze, papierosy, zabawki, drobne sumy pieniędzy, przybory szkolne.
2. Kradzieże sklepowe - są to poważniejsze od poprzedniej kategorii kradzieże, dokony
wane najczęściej w dużych domach towarowych i poprzedzone przemyślanym planem.
3. Kradzieże grupowe - dobrze zaplanowane, obejmujące kradzież różnych przedmio
tów (rowerów, pieniędzy, nabywanie skradzionych towarów). Do tej kategorii nie wchodzą
kradzieże połączone z napadami, włamania i rozboje.
4. Włamania - wszelkie nielegalne wejścia do obiektów w celu kradzieży, obojętnie:
skuteczne czy nie, dokonane w sposób zamierzony, z posiadaniem narzędzi w celu włama
nia.
5. Kradzież osobista - pozbawienie dóbr przez użycie siły fizycznej; zazwyczaj są to
kradzieże połączone z przemocą, kradzież złośliwa - wyrwanie portfela, kradzież kieszon
kowa. Akty te są skierowane przeciwko indywidualnym osobom.
6. Kradzieże pojazdów motorowych - począwszy od motocykli do pociągów, samolo
tów, statków, itd.
7. Poważne kradzieże - napady na banki, placówki pocztowe, kradzieże broni.
8. Wandalizm - niszczenie i uszkadzanie publicznej i prywatnej własności, podpalenia,
rozbijanie, itp.
9. Napad na osoby - napady bez kradzieży; manifestacja siły, atak i pobicie, bolesne
uszkodzenie ciała, grożenie i użycie broni.
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10. Zakłócenie porządku publicznego - zakłócanie spokoju, włóczęgostwo, ucieczki (je
śli oficjalnie są zakazane), posiadanie zabronionych przedmiotów, wywoływanie fałszy
wych alarmów, itp.
11. Narkotyki - posiadanie, handel.
12. Przestępstwa seksualne - nieprzyzwoitość, molestowanie, gwałt, próba gwałtu.
13. Oszustwo - przywłaszczenie przez podstęp, fabrykowanie fałszywych pieniędzy,
dokumentów, używanie fałszywych czeków lub skradzionych kart kredytowych, oszustwa
bankowe i na szkodę przedsiębiorstw.
14. Zabójstwa - zabójstwa lub próby zabójstw.
Wśród tych czternastu kategorii aż sześć obejmuje różnorodne kradzieże. Oczywiście,
kradzież we wszystkich krajach stanowi najczęstszy rodzaj przestępstw młodzieżowych.
Jednak ten rodzaj przestępczości został niezwykle poważnie potraktowany przez autorów
kanadyjskich. Warto przypomnieć, że w Polsce organa policyjne w zasadzie wyróżniają
dwa rodzaje kradzieży (kradzież mienia prywatnego, zagarnięcie mienia społecznego), cho
ciaż kradzieże mogą być rejestrowane przy innych rodzajach przestępstw, np. przy włama
niach. Każda klasyfikacja musi odzwierciedlać warunki i tendencje przestępczości wystę
pujące w danym kraju (specyfika kanadyjska widoczna jest np. w kategorii „kradzieże po
jazdów mechanicznych”), ale w klasyfikacji M. Le Blanca i M. Frechette’a widoczne jest
również uwzględnienie psychospołecznych właściwości przestępczości nieletnich (kradzie
że drobne, grupowe). Zaletą tej klasyfikacji jest możliwość rozróżnienia przestępstw drob
nych i poważnych, co w przypadku młodzieży ma duże znaczenie. Różnice w klasyfikacji
czynów przestępczych w poszczególnych krajach stwarzają określone trudności w porów
nywaniu rozmiarów przestępczości ujętej globalnie i w obrębie określonych rodzajów, co
wymaga ze strony badaczy dużej ostrożności.
Przedstawione wyżej rodzaje przestępczości w większości można określić jako trady
cyjne czy uniwersalne (dotyczy to głównie kradzieży czy przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu). Oczywiście, nawet w ramach tych poszczególnych kategorii można zaobserwo
wać ich czasowe zróżnicowanie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego (widoczne jest to
np. w nowych formach kradzieży), ale w całości wszystkie te formy od kilku dziesięcioleci
są rejestrowane przez organa ścigania większości krajów i stanowią przedmiot studiów
kryminologicznych.
Taki układ rodzajów przestępczości jest więc zjawiskiem stałym i zasadniczym. Ale
obok tak ukształtowanych rodzajów, w ostatnich kilkunastu latach w wielu krajach pojawiły
się zjawiska nowe, niewątpliwie o dużym ładunku szkodliwości, stanowiące źródło zanie
pokojenia dla współczesnych, względnie ustabilizowanych społeczeństw.
Tradycyjne formy przestępstw występują w całym świecie, ale w krajach rozwijających
się, objętych bezrobociem i ubóstwem, przybierają coraz większe rozmiary, podczas gdy
w krajach wysoko rozwiniętych począwszy od lat osiemdziesiątych zaznaczyła się ich stabi
lizacja (w przypadku chłopców nawet pewien spadek, a w przypadku dziewcząt, od 1970
roku - stopniowy wzrost). Dla ścisłości trzeba jednak dodać, że spadek ten wynika ze spad
ku liczebności ogólnej populacji młodych pokoleń w krajach rozwiniętych, a pozorna prze
waga liczebności przestępstw wśród chłopców wynika stąd, że chłopcy dokonują prze
stępstw groźniejszych i bardziej spektakularnych. Takie tendencje odnotowano już w roku
1990 podczas VIII Kongresu Narodów Zjednoczonych, poświęconego prewencji przestęp
czości i postępowaniu z przestępcami (Hawana 1990).
W materiałach tego Kongresu zasygnalizowano również nowe zjawiska, które nie miesz
czą się w żadnych tradycyjnych klasyfikacjach rodzajów przestępczości. Zjawiska te częścio
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wo są już znane w Polsce, ale można je uznać za typowe dla krajów wysoko rozwiniętych.
Wśród nowych rodzajów przestępczości młodzieży pojawiają się przestępstwa typu zabawo
wego (play type). Przestępstwa te nie mają głębszych motywacji, lecz raczej wynikają z nudy
i szukania zadowolenia w niezwykłych, odprężających aktach. Zaliczyć tutaj można kradzie
że sklepowe nie z chęci zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, odurzanie się środkami roz
puszczalnymi, a także poważne przestępstwa, jak napady, gwałty i morderstwa.
Jednym z rodzajów przestępstw, przyciągającym uwagę społeczeństw w wymiarze świa
towym, są przestępstwa wynikające z nienawiści i uprzedzeń. Wyrażają się one w aktach
przemocy, głównie w napadach dokonywanych przez grupy co najmniej czteroosobowe.
Przestępstwa te dokonywane są przez osoby kilkunastoletnie lub po dwudziestym roku ży
cia, ale nie prowadzą one do rebelii młodzieżowych. Wyniki badań wskazują, że akty takich
przestępstw są ekspresją uczuć i nastawień, kształtujących się w rodzinie, w gronie przyja
ciół i w społeczności lokalnej. Wynikają one z uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych
i są groźniejsze od innych aktów przemocy, prowadzą do powstawania gangów i najczęściej
mają miejsce w środowiskach zróżnicowanych (etnicznie, religijnie, itp.). Inną formą są
różne odmiany grupowego wandalizmu, chuligaństwa i przestępcze zdarzenia na imprezach
sportowych czy muzycznych. Zjawiska te występują w całym współczesnym świecie
i przyciągają uwagę nie tylko specjalistów. Przestępstwa są dokonywane w gangach, któ
rych geneza i funkcjonowanie nie mogą być wyjaśnione prawidłowościami ustalonymi
w klasycznych odmianach gangu. Zjawisko to wymaga nowych badań o zasięgu między
narodowym.
Wśród nowych trendów w przestępczości młodzieży znajduje się również zjawisko kon
sumpcji nielegalnych środków (narkomania), które przebiera coraz szersze rozmiary zarów
no w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się oraz przeżywających głębokie kryzysy
ekonomiczne i ustrojowo-społeczne.

Rozdział 2

Rozmiary, rodzaje
i dynamika przestępczości młodzieży
w środowiskach wielkomiejskich

2.1. Wielkie miasta a przestępczość
Chociaż trudno podać ścisłe kryteria określające środowisko wielkomiejskie, szczegól
nie jeśli chodzi o granice wielkości (liczba mieszkańców), to dla celów badawczych przyj
muje się, że cechy takiego środowiska spełniają miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców.
Względy badawcze wymagają również podkreślenia najistotniejszych socjologicznych
charakterystyk środowiska wielkomiejskiego. Według P. Rybickiego (1971, s. 114), oprócz
bogactwa sfery styczności i stosunków społecznych (przeważnie z obcymi ludźmi), w wiel
kim mieście przeważa anonimowość i rzeczowe, pozbawione czynnika osobistego, podłoże
większości układów i kontaktów społecznych. Ten sam autor podkreśla, że stosunki zdepersonalizowane nie są jednak jedynym typem więzi; życie wielkomiejskie charakteryzuje
się raczej rozszczepieniem sfery stosunków społecznych na stosunki typu rzeczowego,
w zasadzie pozbawione wszelkiej treści osobowej, i takie, w których dominują treści i war
tości osobowe. Takie ogólne podłoże bezpośrednio rzutuje na osłabienie mechanizmów
kontroli społecznej, tkwiących w rodzinie i sąsiedztwie, a wzmacnia kryminogenność in
nych czynników, np. grup rówieśniczych.
Z tych względów wielkie miasto stało się terenem różnorodnych eksploracji i dało
asumpt do powstania wielu orientacji naukowych o znaczeniu ogólnosocjologicznym (Chi
cagowska Szkoła Ekologiczna). W niniejszym opracowaniu w zasadzie nie są uwzględnia
ne socjologiczne charakterystyki wielkiego miasta i nie stanowią one zmiennych badaw
czych. Uwzględnienie tych zmiennych w badaniach przestępczości młodzieży w ostatnich
latach wydaje się jednak czymś celowym i koniecznym, gdyż takie badania mogłyby zwery
fikować ustalenia dokonane w badaniach prowadzonych w latach siedemdziesiątych. Bada
cze tamtych lat, chociaż najwyższe wskaźniki przestępczości stwierdzali w dużych mia
stach, to jednak nie wiązali tego zjawiska z ogólnymi procesami urbanizacji i rozwoju eko
nomicznego (A. Mościskier 1975) oraz z wielkością miasta (A. Kossowska 1975). Jeżeli
w określonych rejonach zauważono znaczący wzrost przestępczości ogólnej i nieletnich,
wiązano to zjawisko z brakiem wytworzenia więzi społecznej w pierwszych stadiach szyb
kiej industrializacji tych rejonów (A. Mościskier). W przypadku zróżnicowanego pod
względem socjologicznym dużego miasta (badania A. Kossowskiej w Warszawie), gdy od
notowano nasilenie pewnych rodzajów przestępstw i zróżnicowanie pewnych rejonów mia
sta, to przyczyn upatrywano w takich czynnikach, jak „niski standard zabudowy”, „koncen
tracja przemysłu”, „niski poziom wykształcenia”, czy „alkoholizm mieszkańców”. Czynni
ki te, zdaniem ówczesnych badaczy, osłabiały mechanizmy kontroli społecznej i były w de
cydującej mierze „odpowiedzialne” za utrzymujące się lub sporadyczne wzrosty przestęp
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czości. Ogólnie jednak badacze lat siedemdziesiątych widzieli Polskę jako kraj o niskim
i ustabilizowanym poziomie przestępczości, a perspektywicznie dostrzegali szansę zmniej
szania się rozmiarów tego zjawiska.

2.2. Rozmiary w skali ogólnopolskiej
Przed zaprezentowaniem szczegółowych danych o przestępczości w województwach:
krakowskim i zielonogórskim, warto przytoczyć dane ogólnopolskie, które odzwierciedlają
wprawdzie ogólnokrajowe tendencje (niestety tylko odnośnie do młodzieży w wieku 13-17
lat), ale stanowiące tło do rozpatrywania rozmiarów i dynamiki przestępczości młodzieży
na obszarze o mniejszym zasięgu terytorialnym.
Tabela I

Rozmiary przestępczości młodzieży w wieku 13-17 lat
(dane ogólnokrajowe)
Źródło: Materiały KG Policji

Lata 80.

Kategorie
przestępstw

Lata 90.

1888

1987

1989

1991

1990

1992

Lb

Wz%

Lb

Wz%

Lb

Wz%

Lb

Wz%

Lb

Wz%

Lb

Wz%

Kradzież z wlamaaniem
do prywatnego obiektu

7507

-

7790

3,76

7991

2,58

8905

11,43

9702

8,95

11507

18,60

Kradzież mienia
społecznego

9891

-

10120

2,31

11950 18,08 12900

7,94

13501

4,65

18909 40,05

Zagarnięcie mienia
społecznego

2091

-

1985

5,07

2936

47,90

3981

33,54

1807 -45,39

965

-46,66

Bójki lub pobicia

40

-

39

2,50

65

66.66

89

36,92

119

33,70

135

13.44

Uszkodzenie ciała

91

-

279

206,5

355

9

485

27,24

519

36,61

518

7,01

Kradzież - rozbój

512

-

460

-10,16

598

30,00

725

21,23

850

17,24

1010

18,82

Kradzież z włamaniem
do obiektu społecznego

5025

-

5001

0,48

4995

-0,12

4988

-0,15

2950 -40,86 2075

-29,67

Zgwałcenie

35

-

49

40,00

51

4,08

48

-5,89

70

45,83

71

1,42

Zabójstwo

21

-

26

23,80

20

-23,08

17

-15,0

24

41,17

26

8,33

Pożar lub podpalenie

121

-

17

41,32

212

23,97

610

187,7

407

33,2

400

-33,28

Przestępstwa drogowe

206

-

210

1,94

309

47,14

573

85,43

505

-11,87

809

60,19

Objaśnienia: Lb - liczby bezwzględne
Wz - wzrost procentowy

Dane zawarte w tabeli I zdecydowanie potwierdzają obiegowe opinie o ogólnym wzro
ście przestępczości wśród nieletnich. Na jedenaście wyróżnionych kategorii przestępstw,
w dziesięciu ten wzrost jest co najmniej dwukrotny (dane z roku 1992 w stosunku do roku
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1987). Tylko w pierwszej kategorii (kradzież z włamaniem do obiektów prywatnych)
wzrost liczby przestępstw, w których uczestniczyli nieletni, jest mniejszy niż dwukrotny.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że tę kategorię przestępstw należałoby ujmować łącznie
z kategorią drugą (kradzież mienia prywatnego), a z pedagogicznego punktu widzenia - ze
wszystkimi kategoriami przestępstw, obejmującymi różne formy kradzieży, a więc również
z kategoriami III, VI i VII, gdyż we wszystkich występuje przestępstwo przeciwko własno
ści. W takim szerokim ujęciu kradzież objawia się jako najpowszechniejsza forma przestęp
stwa, co absolutnie potwierdza wszelkie dotychczasowe wyniki badań, i to zarówno pol
skie, jak i zachodnie (A. Glaser 1976). Do niebezpiecznych rozmiarów wzrasta kradzież
połączona z rozbojem i wymuszeniem (najwyższy wzrost procentowy wystąpił w roku
1987 - ponad 30%, ale w ostatnich latach jest on zbliżony do 20%). Tak gwałtowny wzrost
liczby kradzieży, zwłaszcza tej ostatniej kategorii, wzbudzić może uzasadniony niepokój
nie tylko pedagogów i przedstawicieli kontroli społecznej, ale całej opinii publicznej.
Znaczny spadek przestępstw w kategorii „zagarnięcie mienia społecznego” i „kradzież
z włamaniem do obiektu społecznego” (w niektórych latach ponad 40%) nie oznacza
spóźnionego efektu „wychowania socjalistycznego”, w którym mienie społeczne było war
tością szczególną, lecz odzwierciedla zasadnicze zmiany społeczno-ustrojowe, a właściwie
ekonomiczne, jakie wystąpiły w ostatnich latach w Polsce. Mówiąc po prostu, młodzież
kradnie to, co jest atrakcyjne i dostępne, a w dzisiejszych warunkach te dobra są dobrami
prywatnymi.
Osobną refleksją należy objąć wzrost przestępstw gwałtownych przeciwko życiu i zdro
wiu, a więc takich, jak pobicia i bójki (ponad trzykrotnie), uszkodzenia ciała (ponad pięcio
krotnie 1987-1992) i zgwałcenia (dwukrotnie). Rozpatrując te rodzaje przestępstw, stwier
dzić można nieregularny ich wzrost na przestrzeni okresu objętego badaniami. W przypad
ku przestępstw kategorii „uszkodzenie ciała” szczególnie wyróżnił się rok 1988, w którym
liczba młodocianych zaangażowanych w tę formę przestępczości wzrosła o ponad 200%,
a w dwóch następnych latach przyrost tych przestępstw również utrzymywał się na wyso
kim poziomie (27,24 i 36,61%). Podobnie lata 1989 i 1990 wyróżniają się, jeśli chodzi
o „bójki” i pobicia (przyrost roczny 66,66 i 36,92%). Przestępstwa o szczególnym znacze
niu moralnym, do których zalicza się gwałt, również wykazują tendencje wzrostowe, szcze
gólnie w latach 1988 i 1991. Trudno przewidzieć, czy znaczące obniżenie przyrostu roczne
go w 1992 roku przyjmie trwałą tendencję w tej kategorii przestępstw.
Częstotliwość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także aktów przemocy, nie mo
że uchodzić uwadze pedagogów, gdyż istota tych czynów nie sprowadza się tylko do po
gwałcenia godności człowieka i głębokiej wiktymizacji, ale do możliwości eskalacji po
przez różnorodne mechanizmy - naśladownictwa, modelowania, itd. W tym miejscu należy
zauważyć, że akty przemocy wśród młodzieży są odnotowywane przez organizacje między
narodowe i są traktowane jako typowa i wyjątkowo niebezpieczna forma przestępczości
młodzieży w skali międzynarodowej w końcowych latach XX wieku. Symptomatyczny jest
wzrost liczby nieletnich zaangażowanych w przestępstwa dwóch ostatnich kategorii, czyli
„pożary” lub „podpalenia”, a zwłaszcza „przestępstwa drogowe”.
Pierwsza kategoria może być traktowana jak przestępstwa typu gwałtownego, gdyż
w tego rodzaju aktach można się dopatrywać prób odreagowania napięć i frustracji oraz na
rastającej wrogości do świata, a źródłami tych stanów emocjonalnych mogą być: nieokre
śloność, gwałtowne zmiany, dezorganizacja życia oraz rozchwianie systemów i porządku
moralno-prawnego dzisiejszego społeczeństwa polskiego. Natomiast gwałtowne narastanie
przestępstw drogowych można wiązać z negatywnymi skutkami zafascynowania motoryza
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cją i coraz szerszego udziału młodzieży w tym symbolicznym stylu życia, jaki upowszech
nia się ostatnio w naszym społeczeństwie.
Tabela II

Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawczo-poprawcze lub kary
w sądach powszechnych (dane za lata 1993, 1994, 1995)
Źródło: Rocznik Statystyczny do roku 1996

Lata 80.

Wyszczególnienie

1985

Lata 90.

1886

1990

1991
Ogó
łem

Ogó
łem

Chł.

1993

1994

1/1995

Dz.

Ogó
łem

Ogó
łem

Ogó
łem

1992

Ogó
łem

Chi.

Dz.

Ogó
łem

Ogó
łem

1. Demoralizacja

3846

3145

701

3499

4050

4700

4050

3471

579

4400

a) Czyny zabronione

2099

1949

150

2000

2301

2014

2014

1868

146

2208

b) Uchylanie się od
obowiązku szkolnego

1764

1267

497

1597

947

1065

737

518

219

620

c) Używanie alkoholu

336

251

85

309

184

247

64

44

20

220

d) Włóczęgostwo

273

159

114

329

254

137

237

169

68

70

66

41

25

48

19

17

17

7

10

16

2. Czyny karalne

9545

8952

593

8199

756

12 900

a) Przeciwko
bezpieczeństwu
powszechnemu

178

174

4

164

324

423

397

371

26

362

337

240

b) Przeciwko życiu i
zdrowiu

541

517

24

398

419

664

764

719

45

1110

1312

1144

c) Przeciwko
wolności
i obyczajowości

233

229

4

248

120

165

191

186

5

202

272

233

d) Przeciwko
nietykalności
cielesnej

83

77

6

69

53

68

79

66

13

118

109

98

e) Przeciwko mieniu
społecznemu

2541

2463

96

2294

2262

2402

2074

1975

99

2012

2168

1454

f) Przeciwko mieniu
indywidualnemu

2441

5217

424

4691

6675

7909

8112

7595

517

8504

10730

9023

g) Kradzież
z włamaniem

2460

2377

83

2071

3131

3611

3691

3543

148

3912

5168

4176

h) Rozbój

372

363

9

309

315

469

644

620

24

812

1032

873

i) Przeciwko
porządkowi
publicznemu

77

71

6

121

139

91

83

80

3

62

107

60

j) Udział w bójce lub
pobiciu

227

222

5

146

144

265

289

279

10

482

603

567

e) Nierząd,
prostytucja

10200 12050 12200 11444

brak
brak
danych danych

Oprócz danych pochodzących z rejestrów policyjnych, w badaniach rozmiarów
przestępczości wykorzystuje się statystyki przedstawiane przez Ministerstwo Sprawiedli
wości, a w szczególności odzwierciedlające liczbę prawomocnych orzeczeń w stosunku do
nieletnich. Oczywiście, dane te są jedynie częściowo porównywalne z danymi policyjnymi,
gdyż tylko część stwierdzonych przez policję czynów przestępczych kończy się wyrokami
sądowymi. Nieporównywalność wynika jednak głównie z innej kwalifikacji czynów, doko
nywanej przez policję i sądy. Mimo tych ograniczeń dane dotyczące orzeczeń sądowych
mogą również w pewnym stopniu ukazywać tendencje występujące w przestępczości na
przestrzeni określonych odcinków czasowych. Wykorzystując dane sądowe w ocenie roz
miarów i dynamiki przestępczości trzeba ponadto brać pod uwagę zmienność polityki sto
sowanej przez sądy w stosunku do nieletnich. I tak, polityka restrykcyjna będzie się wyra
żać w zwiększeniu orzeczeń karnych, podczas gdy tendencje liberalne i abolicjonistyczne
mogą zaowocować spadkiem wyroków skazujących, mimo wzrostowych tendencji w fakty
cznej przestępczości. W tabeli II przedstawiono orzeczenia sądowe odnoszące się do nielet
nich naruszających normy prawne w okresie od 1985 do 1992 roku, które można znaleźć
w Roczniku Statystycznym.
Zamieszczone w tabeli II dane odnoszą się do wybranych czynów karalnych i zachowań
będących przejawem demoralizacji, a kryterium ich doboru sprowadzało się do wagi i zna
czenia czynów ze względu na ich szkodliwość oraz konsekwencje natury wychowawczej.
Podobnie jak w przypadku danych policyjnych, z danych sądowych można wnioskować
o wzrastających rozmiarach przestępczości. Na przestrzeni 7 lat (1985-1992) liczba prawo
mocnych orzeczeń znacząco wzrosła, zarówno jeśli chodzi o demoralizację, jak i czyny ka
ralne. Chociaż w odcinkach jednorocznych występują niekiedy spadki liczby orzeczeń, to
jednak na przestrzeni całego siedmioletniego okresu w większości wyszczególnionych czy
nów wystąpiły tendencje wzrostowe. Tendencje te są najwyraźniejsze w przypadku prze
stępstw przeciwko mieniu prywatnemu i przestępstw gwałtownych (przestępstwa przeciw
bezpieczeństwu powszechnemu, życiu, zdrowiu, kradzieże z włamaniem, rozboje, udział
w bójkach i pobiciach). Tendencje spadkowe wystąpiły w zakresie czynów przeciwko mie
niu społecznemu (dane korelują z danymi policyjnymi) i niektórych aktów demoralizacji
(np. używanie alkoholu), co zapewne jest wyrazem zwiększonej tolerancji orzecznictwa
ukształtowanej liberalizacją w zakresie obyczajowości.
W latach dziewięćdziesiątych liberalizacja nastąpiła nie tylko w obyczajowości, ale rów
nież w zakresie ogólnej polityki państwa w stosunku do młodzieży naruszającej normy pra
wne. Wyrazem tej polityki było umarzanie przez sądy wielu spraw zgłoszonych przez poli
cję, które w poprzednim dziesięcioleciu niewątpliwie kończyłyby się wyrokiem skazują
cym. Liberalizm ten wywoływał niejednokrotnie burzliwą dyskusję w środkach masowego
przekazu, a jego społeczne skutki zmuszają profesjonalistów do zmiany całej „filozofii” po
lityki kamej wobec nieletnich (między innymi propozycja obniżenia dolnej granicy odpo
wiedzialności karnej, koncepcja zakładów resocjalizacyjnych o podwyższonym rygorze dla
opornych i zdecydowanych przestępców młodocianych).
Ta polityka stanowi przejaw ogólnego liberalnego podejścia do młodzieży, jakie obser
wuje się w krajach zachodnich i jest odwróceniem tendencji występujących w całym okre
sie powojennym. Zwolennicy „twardego” traktowania młodzieży wskazują, że w latach
dziewięćdziesiątych przestępczość młodzieży systematycznie i gwałtownie rośnie, a jedną
z istotnych przyczyn tego wzrostu jest właśnie liberalizm w polityce kamej.
Wzrostowe tendencje w przestępczości młodzieży w latach dziewięćdziesiątych są bez
sporne i odzwierciedlają je nawet statystyki przekazywane przez sądy stosujące liberalną
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politykę kamą. W niniejszym wydaniu uzupełniono dane w tabeli II obrazujące liczbę nie
letnich, wobec których zastosowano środki karne w latach 1993, 1994 i 1995.
Porównując te dane z danymi odnoszącymi się do poprzednich lat, zauważa się wyraźne
tendencje wzrostowe niemal we wszystkich kategoriach przestępstw.
Do najbardziej niepokojących należą liczby obrazujące wzrost przestępczości gwałtow
nej („przeciwko życiu i zdrowiu”, „nietykalności cielesnej”, „rozbój”, „kradzież z włama
niem”, „udział w bójce lub pobiciu”). Znacząco wzrosła również liczba przestępstw „prze
ciwko mieniu indywidualnemu”, natomiast w dalszym ciągu malała liczba przestępstw
„przeciwko mieniu społecznemu”, co sygnalizowały już statystyki w poprzednich latach.
Analizując konstelację zawartych danych, zauważa się apogeum wzrostu w roku 1995,
chociaż liczby odnośnie do roku 1995 są niższe od liczb odnoszących się do roku 1994, to
jednak liczby w ostatniej kolumnie odnoszą się tylko do pierwszego półrocza 1995 roku
(takie dane zawiera Rocznik Statystyczny).
Dane przedstawione w tabeli II nie odzwierciedlają liczby nieletnich, wobec których
orzeczono środki wychowawczo-poprawcze za „demoralizację” w latach 1994 i 1995, gdyż
takich danych nie zamieszcza Rocznik Statystyczny z tych lat.
Trzeba również brać pod uwagę, że zamieszczone w tabeli II dane nie obrazują rozmia
rów przestępczości, lecz liczbę nieletnich, wobec których sąd zastosował środki wycho
wawczo-poprawcze, a więc są znacząco niższe w stosunku do liczb, jakimi dysponują orga
na policyjne. Statystyki policyjne rejestrują wszystkie stwierdzone przestępstwa i liczbę
nieletnich dokonujących te przestępstwa, a więc rozmiary przestępczości oparte na reje
strach policyjnych są zdecydowanie większe niż rozmiary oparte na wyrokach skazujących
wydawanych przez sądy.
Niewątpliwie dane policyjne są zatem bardziej zbliżone do rzeczywistych rozmiarów
przestępczości, chociaż i w tym przypadku trzeba brać pod uwagę „ciemną liczbę” prze
stępstw. W innym miejscu niniejszego wydania zamieszczono dane uzyskane w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Tarnowie, które wysoko korelują ze statystykami sądo
wymi i mogą być ekstrapolowane na całą populację młodzieży polskiej.
Mimo ograniczeń, zamieszczone dane oparte na statystykach wymiaru sprawiedliwości
zupełnie wystarczają do zobrazowania gwałtownego wzrostu przestępczości młodzieży
w latach dziewięćdziesiątych.

2.3. Rozmiary przestępczości młodzieży na przykładzie województw
krakowskiego i zielonogórskiego
Wybór Krakowa i Zielonej Góry był podyktowany nie tyle określonymi kryteriami
socjokulturowymi, ile dostępnością do źródeł informacji o przestępczości młodzieży. Z tego
względu, nie posiadając odpowiedniego materiału, rezygnuję z analiz socjologicznych,
ukierunkowanych na ukazanie podobieństw i różnic między obydwoma województwami.
Bez większych jednak analiz można wskazać na pewne różnice, które mogą mieć istotny
wpływ na rozmiary przestępczości. I tak, oprócz oczywistych odmienności geograficznych
(regionalnych) województwo krakowskie w obecnym układzie geograficznym jest typo
wym „województwem miejskim”, gdzie nie ma w zasadzie charakterystycznego dla Polski
rolnictwa i znaczącego odsetka ludności rolniczej. Zróżnicowań można się dopatrzyć w tra
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dycjach narodowo-kulturowych, w tym co można określić jako „kulturalna atmosfera”,
struktura zawodowa ludności, „osadzenie” w narodowej i regionalnej tradycji (zielonogór
skie - napływ ludności z przedwojennych kresów i regionów typowo rolniczych) czy ogól
na liczba młodzieży uczącej się. Między obydwoma regionami i ośrodkami miejskimi ist
nieją też podobieństwa, np. duża ruchliwość społeczna (pozioma), powodowana trochę in
nymi motywami: Kraków - miasto turystów, zielonogórskie - strefa przygranicznego hand
lu. Ze względu na istniejące zróżnicowania, należałoby się spodziewać różnic w rozmiarach
przestępczości. W sytuacji odwrotnej, tzn. wystąpienia podobieństw w ogólnych tenden
cjach, można wnioskować o ponadregionalnym charakterze przestępczości młodzieży pol
skiej w badanych przedziałach czasowych.
Przedstawione poniżej dane statystyczne pochodzą z rejestru Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie i Zielonej Górze, przy czym w Krakowie dane te obejmują lata 19801992, a w Zielonej Górze od roku 1982 do 1992. W Krakowie zbieranie danych odbywało
się dwuetapowo, tzn. w roku 1984 (dane z KW MO) i w 1992 (lata 1985-1992). Tak więc
analizowane dane odnoszą się do stosunkowo długiego okresu (12 i 10 lat) i, co najważniej
sze, obejmującego niezwykle doniosłe przemiany ustrojowo-społeczne, gospodarcze i kulturalno-edukacyjne, jakie dokonywały się w naszym kraju.
Jak już zaznaczono, badania obejmowały lata 1980-1992, a więc okres dla ewolucji
i dynamiki przestępczości wyjątkowy i szczególny. Na przestrzeni tych dwunastu lat w Pol
sce dokonywały się głębokie i konfliktowo przebiegające przeobrażenia ustrojowo-społecz
ne, ekonomiczne i kulturalne, wyraźnie zaznaczające się nie tylko w skali makrospołecznej,
ale również w strukturach pośrednich i tych, z którymi młodzież stykała się bezpośrednio
(rodzina, szkoła, organizacje młodzieżowe). Nie bez znaczenia jest tutaj ogólne nastawienie
do władzy i formalnych instytucji kontroli społecznej, diametralnie zmieniający się zespół
oczekiwań i nastawień do jakiejkolwiek władzy, programów zabezpieczania interesów grup
i jednostek, prezentowany nie tylko przez siły o zasięgu ogólnopaństwowym, ale również
przez spontanicznie wyłaniające się ośrodki orientacji i wszelkie „autorytety” w środowi
skach lokalnych. Dla różnych grup młodzieży pojawiło się z jednej strony zagrożenie spo
kojnego wchodzenia w życie dorosłe, zabezpieczanego dotychczas przez instytucje i organa
„opiekuńczego” (ale też wszechwładnego) państwa, a z drugiej unikalna szansa indywidu
alnego i autonomicznego realizowania celów życiowych, których charakter i treść kształto
wane są przez psychologiczne determinanty okresu dojrzewania. Wizja nowych szans, spo
sobów „urządzenia się” w dorosłym życiu, kształtowana była nie tylko przez zaskakujące
wydarzenia krajowe, ale pozostawała pod wpływem różnych modeli i rozwiązań zachod
nich, docierających do Polski bez większych ograniczeń (gdy ograniczenia te pojawiały się
okresowo w sposób sztuczny, tym bardziej były dla młodzieży atrakcyjne). Dla młodzieży
znaczące były nie tylko same treści i istota życia w demokratycznym i „wolnym” świecie,
ale również formy, w jakich były prezentowane (podkultura, wolne zrzeszenia, moda, itp.).
Możliwość wyboru jednego z dwóch zasadniczych stylów życia, jakimi są konformizm
i nonkonformizm, ułatwiana była przez pojawiające się w krótkich okresach kontrastowe
sytuacje ogólnospołeczne. Warto przypomnieć te najbardziej doniosłe, a więc początek
zmian w sierpniu 1980 roku i świeże wspomnienia ,już przeszłości” lat siedemdziesiątych,
szok stanu wojennego (1981-1984), burzliwy okres 1988-1989 i lata następne, które nie
były spokojną realizacją przyjętych ideałów i wymuszonego stylu życia. Skala i głębokość
tych zmian nie mogły być obojętne dla internalizacji wartości, pojmowania funkcji społecz
nych struktur i stopnia respektowania norm społecznych. Głębokość skutków tych
zewnętrznych uwarunkowań zależała w dużym stopniu od intensywności ich przejawów
w najbliższym otoczeniu i możliwości bezpośredniego zetknięcia się z ich siłą. Z tych
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względów zachowania młodzieży (w tym przestępczość) powinny być ujmowane ze wzglę
du na uwarunkowania lokalne.

2.3.1. Przestępczość w świetle danych policyjnych
Prezentowane poniżej dane statystyczne pochodzą z rejestrów przestępczości młodzieży
(do lat 25), udostępnionych przez Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie i Zielonej
Górze. W tym miejscu można zapytać o wartość rejestrów policyjnych jako źródła informa
cji o przestępczości. Pytanie to wiąże się z zasadniczymi problemami metodologicznymi
rozważanymi w kryminologii. Nie wdając się w rozważania z tego obszaru, podkreślić jed
nak należy, że w przypadku prób określania przestępczości dane policyjne są bardziej uży
teczne niż dane sądowe. Policja rejestruje wszelkie przestępstwa zgłoszone i wyróżnia
w nich grupę przestępstw stwierdzonych i osób podejrzanych.
W odróżnieniu od statystyk sądowych, rejestrujących tylko zgłoszone i rozpatrywane
sprawy, z których część kończy się wyrokiem, dane policyjne zawierają zatem więcej infor
macji o zachowaniach dewiacyjnych młodzieży. Chociaż nie wszystkie sprawy są przeka
zywane do sądu, to w całości (te zarejestrowane) odzwierciedlają fakty, które są interesują
ce dla badacza zjawiska przestępczości. Z tego względu statystyki policyjne od dawna są
wykorzystywane w badaniach i są porównywane z rezultatami uzyskiwanymi metodą self
-report (niezwykle popularną w krajach zachodnich). Dane policyjne (milicyjne) stanowiły
zawsze niezwykle ważne źródło informacji o przestępczości - dla przykładu można wspo
mnieć o pracy kryminologów polskich z roku 1975 (J. Jasiński, Zagadnienia przestępczości
w Polsce).

2.3.2. Rozmiary przestępczości w województwach krakowskim
i zielonogórskim w latach 1980-1992
Ocena rozmiarów przestępczości na podstawie danych statystycznych pozostających
w dyspozycji władz policyjnych może być dokonywana przy wykorzystaniu różnych
wskaźników. Najbardziej przekonywającymi i najczęściej stosowanymi są wskaźniki ujmu
jące liczbę popełnionych przestępstw w stosunku do określonej liczby mieszkańców, np. 10
czy 100 tysięcy mieszkańców. Uzyskanie takich przeliczników nie stanowi poważniejszego
problemu. Rzeczywisty problem powstaje w sytuacji, gdy takie wskaźniki chcemy uzyskać
w poszczególnych przedziałach wiekowych (np. 17-20 lat), gdyż od lokalnych władz nie
można uzyskać danych o liczbie młodzieży w poszczególnych przedziałach wiekowych
i odnoszących się do konkretnych odcinków czasowych (np. 1-2 lata). Z drugiej jednak
strony bardziej interesujące są dane wskazujące na rozwój zjawiska przestępczości w okre
ślonym czasie, a więc dające możliwość uchwycenia jego dynamiki. Przy tych ogranicze
niach i możliwościach, w dalszej części niniejszego opracowania podane zostaną dane ilu
strujące rozmiary przestępczości na przestrzeni ostatnich dwunastu lat i przy uwzględnieniu
niektórych zmiennych (np. rodzajów przestępstw) - dziesięciu lat. Dla ściślejszego określe
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nia rozmiarów przestępczości młodzieży istotne jest uprzednie zilustrowanie rozmiarów
przestępczości ogólnej, a więc podanie liczb ukazujących ilość wszystkich przestępstw do
konanych w obydwóch województwach w badanym okresie (dorosłych i młodzieży).
Tabela III
Ogólne rozmiary przestępczości w woj. krakowskim i zielonogórskim w latach 1980-1992
(przestępstwa stwierdzone)

Lala 80.

Województwo

Krakowskie
Zielonogórskie

Lata 90.

1980

1981

1982

1983

1984

1986

1988

1990

1992

14015

13575

15868

20277

19862

18853

18332

12734

28795

-

4648

5052

4645

5295

5187

11526

12470

-

Analiza danych w tabeli III potwierdza obiegowe opinie o wzroście ogólnych rozmiarów
przestępczości w ostatnim dziesięcioleciu. Bez względu na demograficzno-socjologiczne
odmienności, wzrost przestępczości wystąpił w obydwóch województwach. Przyjmując rok
1980 za punkt odniesienia, w Krakowskiem wzrost ten jest dwukrotny, a w Zielonogórskiem
prawie trzykrotny. Nieznaczny wzrost zaznaczył się już w roku 1981, ale od 1983 mamy do
czynienia ze zjawiskiem wzrostu gwałtownego, zwłaszcza w Krakowie. Przez okres kolej
nych siedmiu lat (1983-1990) w obydwu województwach przestępczość utrzymuje się na
mniej więcej ustabilizowanym, wysokim poziomie. Rok 1990 można traktować jako począ
tek eskalacji przestępczości do poziomu nie notowanego w historii Polski, zadziwiającego
nie tylko badaczy, ale odczuwanego przez szerokie kręgi społeczne. Od tego czasu opinia
publiczna coraz częściej bulwersowana jest przykładami przestępczości zorganizowanej,
aktami bezwzględnymi, których aktorami stają się przedstawiciele kręgów społecznych doty
chczas „nie zarażonych” przestępczością. Godny odnotowania jest fakt, że w 1981 roku na
stąpił pewien spadek przestępczości, a już od roku 1982 i w latach następnych utrzymuje się
tendencja wzrostowa. Rok 1981 to dla polskiego społeczeństwa (do grudnia) okres nadziei,
a dalsze lata to stan wojenny, który mimo nadzwyczajnych środków nie mógł ograniczyć
wzrostu przestępczości. Oczywiście, do rozważenia pozostaje kwestia, do jakiego stopnia
tego rodzaju kontrola wzmagała odruchy „odreagowania”, a w jakim przyczyniła się do od
notowania zachowań traktowanych jako przestępcze z punktu przejściowego stanu formalno
prawnego, ignorowanych przez służby społecznego porządku w okresach „wolności, liberali
zmu”. Jeśli zgodzimy się z tezą, że po roku 1989 zasadniczo zmieniło się nastawienie czynni
ków kontroli społecznej do zachowań obywateli, ale równocześnie z wielu zachowań zdjęto
sankcje karzące, to rozmiary przestępczości ukształtowane w roku 1990 w postaci utrzymu
jących się tendencji należy uznać za zjawisko szokujące. W tym miejscu powstaje pytanie,
czy przestępczość jako zjawisko społeczne współczesnych czasów po osiągnięciu określone
go pułapu rozwojowego może się cofnąć do rozmiarów wcześniejszych.
Wyeksponowanie trendów w ogólnej przestępczości przyczyniło się równocześnie do
bardziej adekwatnego i wyraźnego zarysowania trendów występujących w przestępczości
młodzieży.
Zarówno w badaniach kryminologicznych, jak i w praktyce prewencyjnej, często stoso
wanym wskaźnikiem rozmiarów przestępczości jest ujmowanie liczby stwierdzonych prze
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stępstw na 100 tysięcy mieszkańców. Wskaźnik ten może być również przydatny w plano
wanych przedsięwzięciach profilaktycznych. W tabeli II przedstawiono takie dane w odnie
sieniu do województwa krakowskiego, czyli liczbę przestępstw stwierdzonych według kla
syfikacji prowadzonej przez policję, oraz ich współczynniki na 100 tysięcy mieszkańców
województwa.
Tabela IV
Przestępstwa stwierdzone, współczynniki na 100 tys.mieszkańców woj. krakowskiego

Lata 80.

Rodzaje przestępstw

1980

Lata 90.

1984

1982

1986

1990

1988

1992

o

W

O

W

O

W

O

W

O

W

O

W

O

W

Uszkodzenie ciała

342

29,4

264

22,3

378

32,5

343

28,3

280

22,9

303

24,7

423

34,2

Bójki lub pobicia

148

12,8

159

13,5

197

16,4

140

12,3

109

8,9

132

10,7

231

18,7

Zgwałcenia

24

2,1

37

3,1

61

5,1

39

3,2

28

2,3

38

3,1

43

3.5

Rozbój

211

18,2

371

31.4

348

30,0

304

25,9

514

42,2

704

56,1

613

49,6

1705 146,7 2459 208,0 3318 276.0 3044 251,2 3718 303,8 8895 724,3 8406 680,3
Włamanie do
obiektów prywatnych

82,5

1534 129,8 1338 111,3 1145

Włamanie do
obiektów
społecznych

559

Kradzież mienia
prywatnego

2913 250,7 3358 284,1 4396 35,7

Zagarnięcie mienia
społecznego

1800 154,9 1043 115,9 1650 162,2 543

94,5

937

111,0 3066 249,7 1416 114,6

3753 309,7 2739 223,8 5757 468,8 5676 459,4
44,8

698

56,9

1777 144,7 1809 146,4

Objaśnienia:O- ogółem przestępstwa stwierdzone
W - współczynnik na 100 tys. mieszkańców

Chociaż w niektórych kategoriach przestępstw i w niektórych odcinkach czasowych
(np. „uszkodzenie ciała” pomiędzy rokiem 1984 a 1988) obserwuje się spadek wartości
wskaźników częstotliwości występowania, to we wszystkich rodzajach przestępstw nastąpił
ich znaczący wzrost w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców Krakowa w okresie analizo
wanych 12 lat. Tak rozpatrywany wzrost osiągnął najwyższe wartości w kategorii takich
przestępstw, jak włamania do obiektów prywatnych, kradzież mienia prywatnego czy roz
boje. Najniższy wzrost wskaźników obserwuje się w zakresie kradzieży mienia społeczne
go, a w przypadku zagarnięcia mienia społecznego nastąpił nawet spadek (od 154,9 do
146,4). Ta ostatnia tendencja wystąpi jeszcze wyraźniej w innych porównaniach, będzie
poddana głębszej interpretacji przy rozpatrywaniu dynamiki przestępczości młodzieży.
Oczywiście, globalne ujmowanie przestępczości od dolnej granicy odpowiedzialności do
30. roku życia byłoby mocno nieprecyzyjne i z takiego ujęcia nie można wyprowadzać wnio
sków mających znaczenie poznawcze, a tym bardziej praktyczne. Z tego względu statystyki
policyjne dzielą ten cały okres na podokresy. I tak, do 1984 roku KW MO w Krakowie odno
towała przestępczość w następujących kategoriach wiekowych: do 17 lat, od 17. do 20. roku
życia, od 21. do 30. roku życia. Od roku 1986 wyróżniono jeszcze jedną kategorię wiekową
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i okres 21-30 lat podzielono na dwa podokresy: 21-24 i 25-30 lat. Brak jednolitości w reje
strach utrudnia wprawdzie prezentację rozkładów liczby dokonanych przestępstw w poszcze
gólnych kategoriach wiekowych i na przestrzeni całego badanego okresu 12 lat, ale równo
cześnie uwzględnienie podokresu 21-24 lata jest ważne z punktu poznawczego.
O rozmiarach przestępczości w wieku do 30. roku życia w latach 1980-1992 można
wnioskować z danych w tabeli Va.
Tabela Va
Osoby podejrzane (do 30. roku życia) w woj. krakowskim

Lata 80.

Przedział wiekowy

Lata 90.

1980

1981

1982

1983

1984

1986

1988

1990

1992

Do 17 lat

566

574

470

430

576

648

761

630

834

17-20 lat

1120

920

928

853

890

621

631

540

939

2118

2544

2483

2613

2227

1686

988

2139

21-30 lat

2552

Uściśleniem danych w tabeli Va są poniższe dane, uwzględniające podział okresu 21-30
lat na podokresy 21-24 lata i 25-30 lat (tabela Vb).
Tabela Vb
Podejrzani - kategorie wiekowe 21-24, 25-30 lat

Lata 80.

Przedział wiekowy

Lata 90.

1986

1988

1990

1992

21-24 lata

833

635

433

1029

25-30 lat

1394

1051

555

1110

Należy również przypomnieć, że w powyższych zestawieniach od roku 1980 do 1984
uwzględniono dane o rozmiarach przestępczości w przedziałach rocznych, natomiast od ro
ku 1986- w dwuletnich. Ponieważ w analizach niniejszych chodzi o uchwycenie ogólnych
tendencji w dynamice przestępczości (wzrost, ewentualny spadek), takie zróżnicowane uję
cie nie zakłóca ogólnego obrazu kształtowania się tych tendencji. Analiza danych w tabe
lach Va i Vb ukazuje tendencje, które zaznaczyły się już w analizie ogólnych rozmiarów
przestępczości (wszystkich czynów przestępczych stwierdzonych w woj. krakowskim w la
tach 1980-1992), ale w przypadku rozpatrywania przestępczości przy uwzględnieniu zróż
nicowania wiekowego obserwuje się jeszcze dodatkowe, specyficzne cechy. Również
w tym zestawieniu zaznacza się pewne zahamowanie przestępczości w latach 1981-1983
w kategorii wiekowej do 17 lat i 17-20 lat. W kategorii 21-30 lat wskaźniki te układają się
na mniej więcej tym samym poziomie aż do roku 1986. Również w tym przypadku można
się doszukiwać wzmożonego działania kontroli formalnej w okresie stanu wojennego. Naj
bardziej symptomatyczne są jednak dane z roku 1990 i 1992. Rok 1990 dla społeczeństwa
polskiego to drugi okres „wielkich nadziei” i w statystykach policyjnych wyraża się
wyraźnym spadkiem liczby osób (do 30. roku życia) podejrzanych, chociaż ogólne rozmia
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ry przestępczości (tab. I) gwałtownie wzrosły. Z takiej konstelacji danych można wyprowa
dzić następujące dwa wnioski: 1) wzrastają ogólne rozmiary, gdyż przestępstw dopuszczają
się jednostki powyżej 30. roku życia, 2) od 1990 roku wiele czynów przestępczych dokony
wanych jest przez nie ujawnione grupy przestępcze.
Dane z roku 1992, ujmujące ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych i osób podejrza
nych we wszystkich kategoriach, wskazują na wyraźny wzrost zjawiska przestępczości
i mają duże znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i prognostyczne. Uwagę zwraca prawie
dwukrotny wzrost liczby osób popełniających przestępstwa w wieku około i powyżej 17 lat,
a więc młodzieży osiągającej wiek pełnoletności, która zgodnie z psychospołecznymi pra
widłowościami rozwoju osobowości powinna wchodzić w dorosłe i w miarę ustabilizowane
życie ogólnospołeczne. Zaobserwowane zjawiska wzrostu przestępczości wyraźnie kontra
stują z tendencjami występującymi w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich, zaobser
wowanymi przez D. Glasera (1976, s. 59-66), a wyrażającymi się w zdecydowanym obni
żeniu się rozmiarów przestępczości młodzieży po przekroczeniu granicy obowiązku szkol
nego. Można zatem wnioskować, że w odróżnieniu od młodzieży amerykańskiej (która po
„wyzwoleniu się” z długoletniej i nudnej szkoły przestaje odreagowywać przestępczo
i wchodzi w legalne stosunki społeczne), młodzież polska w ostatnich latach, wyzwalając
się spod wpływu szkoły i w miarę zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej kontroli, rozwija
różnorodny repertuar zachowań dewiacyjnych, gdyż jej wizja życia i rzeczywista sytuacja
społeczna są nieokreślone, zagrożone i wyjątkowo źle odczuwane. Wzrastające rozmiary
bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich (zwłaszcza zasadniczych zawodowych) sta
nowią tutaj ważny korelat tego zjawiska.
Chociaż główne uwarunkowania tych wzrostowych trendów tkwią w ogólnospołecznej
sytuacji powstałej po roku 1989, to bez wątpienia pewne znaczenie ma tutaj ogólna wykry
walność przestępstw w ostatnich latach (prawdopodobnie najniższa w roku 1990). Podobne
tendencje wzrostu przestępczości wystąpiły również w województwie zielonogórskim: spa
dek w latach 1983 i 1985, wzrost w latach 1986-1990, spadek w roku 1991 i zdecydowany
wzrost w 1992.
Pomiędzy tendencjami w ogólnej przestępczości a przestępczością młodzieży zachodzą
wielostronne i ścisłe powiązania. Zarówno badania, jak i bieżące obserwacje wskazują na
powiązania ilościowe, czyli w zakresie kształtowania się rozmiarów przestępczości mło
dzieży w zależności od rozmiarów globalnych w określonych przedziałach czasowych. Bez
uwzględnienia ilościowych relacji między tymi dwoma wymiarami wszelka ocena
przestępczości młodzieży jest utrudniona, może być przesadnie wyolbrzymiona lub zaniżo
na. Uwzględniając tę zasadę, w poniższym zestawieniu (tab. VI) podaję dane procentowe
odzwierciedlające rozmiary przestępczości młodzieży w odniesieniu do ogólnych rozmia
rów przestępczości na przestrzeni lat 1980-1992.
W świetle powyższych danych teza o współzależności między ogólnymi rozmiarami
przestępczości a rozmiarami przestępczych zachowań młodzieży potwierdza się w okresach
szczególnie wyraźnych wzrostów przestępczości ogólnej: lata 1986, 1988 i 1992. Brak tej
zależności w latach 1982-1983 można tłumaczyć nadmiernym działaniem kontroli formal
nej w stosunku do osób dorosłych (rejestrowanie dużej liczby zachowań dorosłych i trakto
wanie ich jako przestępstwa, chociaż w innych warunkach zachowania te nie byłyby przed
miotem zainteresowania organów ścigania).
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Tabela VI

Podejrzani do lat 20 w stosunku do ogólnej liczby podejrzanych w latach 1980-1992

Lala 80.

Przedziały wiekowe

Lata 90.

1980

1981

1982

1983

1984

1986

1988

1990

1992

Ogólna liczba
podejrzanych

7599

6452

7174

7201

8537

8450

6977

7545

8338

Młodzież do 17 lat
(Kraków)

566
7.44%

574
8,89%

470
6,55%

430
5,97%

576
6,74%

648
7,66%

761
10,91%

630
8,34%

834
10,00%

Młodzież do 17 lat
(Zielona Góra)

-

-

403
8,67%

346
6,85%

526
11,33%

577
10,89%

758
14,61%

1070
9,28%

1215
9,74%

Młodzież do 20 lat
(Kraków)

1686
22,18%

1494
23,15%

1398
18,48%

1283
17,81%

1466
17,17%

1269
15,01%

1392
19,95%

1170
15,50%

1773
21,26%

Podobnie jak w poprzednich zestawieniach, na szczególną uwagę zasługuje wzrost roz
miarów zarówno ogólnej, jak i młodzieżowej przestępczości po roku 1990 oraz wzrostowa
tendencja między współzależnościami tych obydwu wymiarów zjawiska. Generalnie, ten
dencje te uwidaczniają się w obydwóch województwach, chociaż do roku 1990 w Zielonej
Górze procent młodzieży podejrzanej o przestępczość jest wyższy niż w Krakowie.
Brane z osobna dane z przedziału wiekowego do 17 lat, potwierdzają tezę A. Mościskiera,
według której przestępczość nieletnich nigdy nie przekracza kilkunastu procent. Nie oznacza
to jednak, że zachowania przestępcze młodzieży nie stanowią poważnego problemu społecz
nego. Waga tego zjawiska nie tkwi bowiem tylko w proporcjach, w jakich ono pozostaje do
przestępczości ogólnej, ale przede wszystkim w jego rzeczywistych rozmiarach. Rozmiary te
w przeciągu 10-12 lat niepokojąco się zwiększyły (w przypadku młodzieży do 17 lat od 566
do 834 podejrzanych w Krakowie i od 403 do 1215 w Zielonej Górze). Oczywiście, przy
olbrzymim wzroście przestępczości ogólnej wskaźniki procentowe nie zwiększają się w for
mie szokującej, ale też nie mogą być traktowane jako sygnały stabilności.
Bibl. Jag.
Dla poparcia takiej interpretacji warto przeanalizować celowo zamieszczone dane pro
centowe, dotyczące przestępczości młodzieży do lat 20. W tym zestawieniu tylko dane z lat
1986 i 1990 mogą być traktowane jako przejawy poważniejszych tendencji spadkowych,
natomiast wszystkie pozostałe sygnalizują bardzo znaczący udział młodzieży w ogólnej
przestępczości; w trzech przypadkach przekraczają 20%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że
młodzież w tym wieku powinna bezkonfliktowo wkraczać w główny nurt życia społeczne
go, to powyższe dane procentowe należy traktować jako poważne przejawy dysfunkcji na
szego społeczeństwa.

2.3.3. Rodzaje przestępczości młodzieży według rejestrów
policyjnych
Jak już wykazano w podrozdziale 1.2, analiza przestępczości pod względem jej rodzajów
może dostarczyć danych do bliższego rozpoznania istotnych aspektów kulturowo-społecz-
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nych i historycznych tego zjawiska. Analiza taka ma szczególne znaczenie w odniesieniu do
młodzieży. Chociaż wszelkie badania (niezależnie od uwarunkowań krajowych) wskazują, że
typowymi przestępstwami młodzieżowymi są kradzieże, to równocześnie analizy dokonywa
ne w konkretnych, zmienionych epokach i okresach historycznych dostarczają przesłanek do
wnioskowania o ewolucji w przeważających rodzajach przestępstw. Stwierdzenia takie mogą
mieć znaczenie nie tylko poznawcze, lecz także mogą istotnie wpłynąć na kierunek i charak
ter działań profilaktycznych i resocjalizacyjno-terapeutycznych.
W kolejnych zestawieniach przedstawione są główne rodzaje przestępczości młodzieży,
jakie rejestrowane są w dokumentach policyjnych. Pierwszy rodzaj stanowią kradzieże
i włamania. Rejestry policyjne rozróżniają kradzieże mienia społecznego i prywatnego oraz
włamania do obiektów prywatnych i uspołecznionych i traktują tę kategorię przestępstw od
dzielnie w stosunku do kradzieży, chociaż wiadomo, że włamania niemal zawsze są połą
czone z zaborem mienia (dóbr). Z tych względów te dwa rodzaje przestępstw można trakto
wać łącznie i uzyskiwać spojrzenie na ogólniejsze zjawisko, jakim jest przestępczość zwią
zana z nielegalnym zdobywaniem dóbr. Druga, dość szeroka kategoria - to przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu, obejmujące takie zachowania, jak: uszkodzenie ciała, bójki i po
bicia, rozboje. Specjalną kategorię stanowią zgwałcenia. Ewentualny nagły wzrost tych ka
tegorii czynów może świadczyć o istotnych załamaniach się systemu wartości moralnych
i obyczajowości.
Tabela VII
Kradzieże i włamania według kategorii wiekowych
(podejrzani w woj. krakowskim)

Lata 80.

Przedział
wiekowy

1980
K

Do 17 lat

1981

1983

1982

1986

1990

1988.

1992

W

K

168 224

107

166 239 282 289 234 254 310 236

138 237 248 254 285 210 273 258

124

132

W

K

W

Lata 90.
1984

K

235 226 218 235 200

W

K

W

181

173

K

W

94

K

18-20 lat

329

21-30 lat

743 236 574 233 667 382 599 357 636 210 368 200 311

130

W

134

K

W

175 222

K

W

152 228

185 368 339 342 249

ObjaśnieniarK - kradzieże
W - włamania

Dane w tabeli VII potwierdzają ogólne tendencje uwidocznione w poprzednich zesta
wieniach (tab. I i II); w latach 1982-1983 wystąpiły niższe rozmiary przestępczości, wyra
żające się w kradzieżach i włamaniach, podczas gdy w ostatnich latach obserwuje się ich
wyraźny wzrost. Szczególnie symptomatyczny jest tutaj wzrost kradzieży popełnionych
przez młodzież do 17. roku życia oraz włamań w kategorii wiekowej 17-20 lat. Fakty te
również można objąć interpretacją dokonaną przy okazji rozpatrywanych ogólnych rozmia
rów przestępczości młodzieży.
Z punktu wychowawczo-profilaktycznego i perspektyw rozwoju moralnego młodzieży
oraz ogólnej kultury i obyczajowości najbardziej znaczące są przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu. Odzwierciedlają je dane w tabeli VIII.
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Tabela VIII
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
(podejrzani w woj. krakowskim)

Lata 80.

Przedział wiekowy

Do 17 lat

Lata 90.

1986

1988

1980

1981

1982

1983

1984

36

51

34

36

21

43

211

17-20 lat

242

168

121

114

116

133

21-30 lat

353

316

333

299

284

267

1990

1992

49

44

140

114

134

184

216

276

Do grupy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu włączono takie kategorie przestępstw,
jak: uszkodzenie ciała, bójki lub pobicia, rozboje. Wzrostowe tendencje przestępczości
młodzieży wystąpiły również w województwie zielonogórskim. Ilustracją tego wzrostu są
dane w tabeli IX, obejmujące trzy kategorie przestępstw zarejestrowanych przez organa po
licyjne. Dane te uwzględniają kradzieże z włamaniem, kradzież i rozbój (łącznie) i uszko
dzenie ciała. Zestawienie dotyczy jedynie młodzieży w przedziale wiekowym 17-21 lat,
która dokonała przestępstw w wyróżnionych trzech kategoriach na przestrzeni lat 1982—
1990 w dwuletnich przedziałach czasowych.
Tabela IX

Przestępczość młodzieży (17-21 lat) w woj. zielonogórskim

Kategorie przestępstwa

Lata 80.

Lata 90.

1982/83

1984/85

1986/87

1988/89

1990/91

1992

339

570

621

701

779

411

Kradzież rozbójnicza

7

18

25

54

54

35

Uszkodzenie ciała

8

7

28

35

35

21

Kradzież z włamaniem

We wszystkich trzech kategoriach przestępstw wystąpił wyraźny wzrost - najwyższy
w zakresie kradzieży z włamaniem w latach 1984-1985 (68% w stosunku do lat 1982—
1983). Pewne zahamowanie wzrostu wystąpiło w latach 1986/1987, ale nie dotyczy to roz
bojów oraz czynów przeciwko życiu i zdrowiu. Niższe wskaźniki w roku 1992 wynikają
z tego, że obejmują tylko jeden rok. Dane te świadczą, że przestępczość, niezależnie od
sposobów jej ujmowania, przybiera coraz większe rozmiary i staje się poważnym proble
mem społecznym.
Szczególną kategorią przestępstw są zgwałcenia. W województwie krakowskim na
przestrzeni lat 1980-1984 dokonano łącznie 146 gwałtów, przy czym od roku 1982 ujaw
niono tego typu przestępstwa w kategorii wiekowej do lat 17. Od roku 1986 statystyki poli
cyjne odnotowały akty gwałtu „ze szczególnym okrucieństwem”. Najwięcej tego typu
gwałtów miało miejsce w roku 1990 - 15 i w 1986 - 11. Przeciętnie na jeden rok w Krakowskiem przypada około 20 aktów gwałtu. Wyjątek stanowi rok 1984, w którym dokonano
54 gwałtów. Warto odnotować, że od roku 1990 i w tej kategorii obserwuje się wyraźny
wzrost liczby podejrzanych. Statystyki policyjne mają w swej ewidencji również podejrza
nych o przestępstwa, którzy nie pracują i nie uczęszczają do szkoły. Wynika z nich, że w ro
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ku 1980 takich podejrzanych było w Krakowskiem 2077, a w następnych latach (do roku
1984) w tej kategorii utrzymywały się wskaźniki mniej więcej na stałym poziomie (18001900 podejrzanych). Od roku 1986 do 1988 nastąpił znaczny spadek w tej grupie podejrza
nych (do 1334 w roku 1988), ale od roku 1990 odnotowano wyraźny wzrost podejrzanych
o różne przestępstwa, a równocześnie nie pracujących i nie uczących się (w 1990 - 2658
podejrzanych). Również to zjawisko jest przejawem ogólnych tendencji w przestępczości
młodzieży, a z punktu widzenia profilaktyki jest niezwykle istotne.
Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się poszczególnych przejawów przestępczo
ści (według kategoryzacji stosowanych w statystykach policyjnych) zawarte są w tabelach
A-G, które zamieściłem w Aneksie. Uwzględniają one liczbę osób podejrzanych w trzech
(od 1986 roku w czterech) przedziałach wiekowych (do 17 lat, 17-20 lat, 21-24 lata, 25-30
lat) oraz procentowy udział młodzieży w różnym wieku w dziesięciu kategoriach prze
stępstw. Dane z tabel A-G stanowią nie tylko szczegółową dokumentację ilościowego
udziału młodzieży w ogólnej przestępczości, jaka wystąpiła w Krakowie w latach 1980—
1992, ale ukazują również ważną tendencję, wyrażającą się w przesunięciu stopnia uczest
nictwa młodzieży w przestępczości. O tendencji tej można się przekonać, jeśli weźmiemy
pod uwagę najwyższe (ponad 20%) wskaźniki udziału podejrzanych w poszczególnych ka
tegoriach wiekowych w okresie od 1980 do 1992 roku. I tak w roku 1980 podejrzani z gru
py wiekowej 21-30 lat mieli ponad 30 - proc, udział w 9 kategoriach przestępstw (wyjątek
stanowi kategoria „włamanie do obiektów uspołecznionych” - 25,60%), natomiast udział
młodzieży w wieku do 17 lat, 17-20 lat, sięgający ponad 20%, występował tylko we „wła
maniach”. Istotne zmiany (przesunięcie udziału) następują od roku 1986, w którym zaczyna
się równomierny stopień uczestnictwa ze wszystkich grup wiekowych w całym zakresie
wyróżnionych kategorii przestępstw. W finalnym okresie rozwoju tej tendencji (rok 1992)
podejrzani z przedziału wiekowego 25-30 lat w żadnej kategorii przestępstw nie stanowią
więcej niż 16%; w przedziale 21-24 lata ponaddwudziestoprocentowy udział występuje tyl
ko w dwóch kategoriach (bójki lub pobicia i zgwałcenia), natomiast większość przestępstw
jest udziałem podejrzanych z przedziału 17-20 lat (5 kategorii przestępstw) i z przedziału
do 17 lat (4 kategorie przestępstw).
Zjawisko przesunięcia udziału procentowego w coraz szerszym zakresie przestępstw,
w kierunku coraz niższych roczników jest interesujące z punktu czysto poznawczego,
a równocześnie alarmujące z punktu ogólnopedagogicznego, powinno stanowić wiążącą
przesłankę dla wszelkich projektów z zakresu profilaktyki społecznej. Zjawisko to wymaga
bliższych i wielostronnych analiz, ale już w tym momencie można przyjąć, że zarówno ba
dacze, jak i praktycy powinni odchodzić od utrwalonego przekonania, że jedyną i zasługu
jącą na uwagę domeną przestępczej młodzieży są kradzieże, i poważnie traktować takie za
chowania przestępcze młodzieży, jak: rozboje, wymuszenia, uszkodzenia ciała czy gwałty.
W relacjonowanych analizach zasadniczo pominąłem wiele istotnych zmiennych, które
zwykle uwzględnia się w badaniach nad przestępczością młodzieży, np. pochodzenie
społeczne, warunki materialne, itp. Rozpatrywanie przestępczości młodzieży z punktu wi
dzenia potrzeb profilaktyki społecznej nie może jednak nie uwzględniać chociażby ogól
nych danych o typie szkół, z których rekrutują się nieletni przestępcy. Pewną ilustracją mo
gą być tutaj dane zarejestrowane przez organa policyjne w Zielonej Górze.
Analiza powyższych danych dostarcza ważnych wyjaśnień, jak i argumentów na rzecz
kierunku i charakteru przeciwdziałań zjawisku przestępczości współczesnej młodzieży.
W toczących się dyskusjach o przestępczych zachowaniach młodzieży szkolnej pojawia się
często sporna kwestia dotycząca nie tylko wieku uczniów wchodzących w konflikt z pra

81

wem, ale również typu szkół, z których rekrutuje się przeważająca część młodych przestęp
ców. Przy stosowaniu zróżnicowanych i niespójnych metod badania tego problemu, otrzy
muje się wyniki nie rozstrzygające (np. badania wychowanków z instytucji resocjalizacyj
nych, okazjonalne sondaże grup przestępczych). Wnioskowanie z danych zawartych w tabeli
X jest oparte na stosunkowo mocnych podstawach, gdyż dane te odzwierciedlają zjawisko
przestępczości młodzieży, zarejestrowane w wystarczająco długim (10 lat) okresie pracy or
ganów policyjnych. Oczywiście, dane te nie obejmują całej rzeczywistej populacji przestęp
czej młodzieży okręgu zielonogórskiego (ciemna liczba), ale uwzględniają wszystkie przy
padki uczniów podejrzanych o dokonanie różnych przestępstw i w bezwzględnym ujęciu
liczbowym są wystarczająco duże - najniższa liczebność z lat 1982/1983 wynosi 336.
Tabela X
Przestępczość nieletnich a typ szkoły

1982/83

1984/85

1986/87

1988/89

1990/91

1992

336

390

533

757

1138

601
(1 rok)

Uczniowie liceum
ogólnokształcącego

19
5,65%

21
5.38%

29
5,44%

34
4,49%

41
3,60%

7
1,16%

Uczniowie liceum
zawodowego

42
12.50%

39
10,00%

45
8,44%

55
7,26%

62
5,44%

22
3,66%

Uczniowie techników

60
17,85%

69
17,69%

91
17,07%

101
13,34%

113
9.92%

49
8,15%

Uczniowie szkól
zawodowych

118
35,11%

148
37,94%

261
48,96%

432
57,06%

774
68,01%

421
70,04%

Uczniowie szkół
podstawowych

101
29,16%

113
18,97%

107
20,07%

136
17,96%

148
13,00%

102
16,97%

Lala
Ogólna liczba
podejrzanych

W każdym z czterech typów szkół wystąpiła wzrostowa tendencja wkraczania młodzie
ży w konflikt z prawem. Najwyższe wskaźniki podejrzanych występują wśród uczniów za
sadniczych szkół zawodowych - od roku 1982 wzrost ten wyraża się nie tylko w liczbach
bezwzględnych, ale również w dwukrotnym wzroście procentowym. Tak więc podczas gdy
wśród uczniów liceów ogólnokształcących oraz liceów zawodowych i techników w miarę
upływu czasu nastąpił znaczący procentowy spadek (odpowiednio: od 5,65 do 3,60; od
12,50 do 5,44 i 17,85 do 8,15), to wśród uczniów ZSZ wystąpiła tendencja całkowicie od
wrotna. W przypadku uczniów szkół podstawowych w latach osiemdziesiątych wskaźniki
te sięgały nawet 30%, a znaczący spadek zaznaczył się dopiero w roku 1990, ale już w roku
1992 następuje ponowny, znaczący wzrost. Ten znaczący udział uczniów szkół podstawo
wych jest przejawem tendencji, którą wcześniej określiłem jako przesunięcie procentowego
uczestnictwa w przestępczości w kierunku młodszych roczników młodzieży. W świetle po
wyższych danych można stwierdzić, że w niektórych latach i na niektórych obszarach Pol
ski przestępczość młodzieży uczącej się w zdecydowanej przewadze (ok. 70%) jest rezulta
tem zachowań uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych. Chociaż taka diagnoza nie jest
adekwatna do wszystkich szkół tego typu, to jednak nie może pozostać jedynie stwierdze
niem faktu i tendencji. Dokładne wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska wymaga wnikliwych
badań, ale zasadnicze uwarunkowania nie są trudne do zidentyfikowania.
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Dwie przyczyny można traktować jako niewątpliwe. Po pierwsze, tradycyjnie już do
tego typu szkół trafia duży odsetek młodzieży ze środowisk o niskich aspiracjach intelektu
alnych i często zdezorganizowanych, w których „kariera” zawodowa kojarzy się z szybkim
i łatwym sposobem urządzenia się w życiu na niezbyt wygórowanym poziomie. W środo
wiskach tych odraczanie gratyfikacji nie jest życiową zasadą, a odporność na frustrację jest
mała. I po drugie, właśnie ta mała odporność wspierana jest beznadziejną wizją własnego
życia po ukończeniu szkoły.
Beznadziejność, kojarzona głównie z bezrobociem po ukończeniu szkoły, zderza się
z obserwowalnymi i szeroko propagowanymi wzorami życia „na poziomie zachodnim”,
przy czym możliwość osiągnięcia tego poziomu spostrzegana jest jako indywidualna inicja
tywa, akt odwagi, ryzyko i konieczność uznania społeczno-moralnych norm za nieprzydat
ne. W interpretacji tego zjawiska przydatne mogą być teorie podkultur Clowarda-Ohlina.
Oprócz podstawowych uwarunkowań, również brak optymistycznych wizji składa się na
kryzys i atmosferę wokół tych szkół, a to wszystko, nawet bez wyraźnych artykulacji, sta
nowi istotny składnik motywacji zachowań młodzieży. Znaczące osiągnięcia w ogranicza
niu przestępczości wśród tej kategorii uczniów nie są zatem możliwe bez gruntownego zre
formowania szkolnictwa zawodowego.

2.3.4. Współczesne trendy - stabilizacja i
gwałtowna w rejestrach policyjnych

przestępczość

Wzrostowe tendencje w przestępczości młodzieży utrzymywały się do roku 1995. Istotna
zmiana nastąpiła na przełomie lat 1995 i 1996, kiedy w całej Polsce odnotowano spadek
ogólnej liczby przestępstw, w tym również młodzieży do 21. roku życia. Zjawisko to nie
oznacza, że przestępczość młodzieży przestaje być ważnym problemem społecznym. Wraz
z odnotowaniem mniejszej liczby czynów przestępczych, opinia publiczna wielokrotnie była
informowana o niezwykłe groźnych aktach przemocy, w tym wyrafinowanych zabójstw, nie
kiedy trudnych do wytłumaczenia znanymi teoriami i zrozumiałymi motywami. Ponadto,
w ostatnich latach coraz częściej spotyka się poglądy o zwiększonych przejawach liberali
zmu w stosunku do młodzieży, w wyniku czego wiele czynów młodzieży nie trafia do staty
styk policyjnych, a tym bardziej sądowych. Niemniej jednak spadek przestępczości, chociaż
minimalny, jest w ostatnich latach faktem, który może napawać pewnym optymizmem.
Te tendencje spadkowe można zilustrować danymi z województw krakowskiego
i tarnowskiego.
Tabela XI
Przestępczość młodzieży w latach 1994-1996

Czyny stwierdzone

Województwo

1994

1995

1996

Kraków
Tarnów

1237
795

1710
1030

1194
732
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Z danych w powyższym zestawieniu wyraźnie wynika, że o ile w obydwóch wojewódz
twach w roku 1995 zanotowano ogromny wzrost czynów przestępczych (ok. 50%) w sto
sunku do roku 1994, to w roku 1996 odnotowano liczby czynów przestępczych niższe od
tych z 1994 roku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby czynów zmniejszyła się liczba spraw
ców przestępstw: w roku 1994 Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie zanotowała 699
sprawców, w 1995 było 831 nieletnich przestępców, a w roku 1996 ich liczba spadła do
572. Analogicznie kształtują się dane dotyczące liczby przestępstw skierowanych do sądu
oraz liczby nieletnich podejrzanych dokonanie przestępstwa. Istotnym uzupełnieniem po
wyższych danych jest zestawienie obrazujące udział młodzieży w niektórych rodzajach
przestępstw. Generalnie i w tym ujęciu widoczne są tendencje spadkowe, ale nie są one
równomierne we wszystkich rodzajach przestępstw.
Tabela XII

Rodzaje przestępstw młodzieży w województwie krakowskim w latach 1994-1996

Kradzieże
Włamania do obiekt, społecznych
Włamania do obiekt, prywatnych
Rozbój
Rabunek z bronią
Uszkodzenie ciała
Bójki, pobicie.

Rok 1996

Rok 1995

Rok 1994

Rodzaj przestępstwa

Stw.

SR

Pod.

Stw.

SR

Pod.

Stw.

SR

Pod.

339
17
250
265
9
51
22

194
12
125
98
2
39
14

320
25
272
210
4
41
44

530
62
459
351
5
57
36

234
30
141
105
2
59
23

365
65
301
184
4
56
66

232
30
299
194
8
66
32

123
15
134
78
3
48
20

194
29
298
141
3
49
72

gdzie: Stw. - stwierdzone
SR - skierowane do sądu rejonowego
Pod. - podejrzani

Powyższe dane dają podstawę do wnioskowania o wyraźniejszej tendencji spadku prze
stępstw przeciwko własności materialnej niż przeciwko życiu i zdrowiu. Ta ostatnia katego
ria (rozbój, rabunek z bronią w ręku, uszkodzenie ciała oraz bójki i pobicia) w dalszym cią
gu utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet wykazuje tendencję wzrostową.
Najwyraźniej wzrostowy charakter występuje w przypadku takich czynników, jak „uszko
dzenie ciała” oraz „bójki i pobicia”.
Takie same tendencje wystąpiły w przestępczości młodzieży województwa tarnowskie
go. Według danych policji tarnowskiej w roku 1996 zanotowano 167 przypadków „kradzie
ży mienia” (w roku 1995 było ich 407), 185 włamań do obiektów prywatnych (w 1995 było
ich 265). Natomiast pomiędzy rokiem 1995 a 1996 nastąpił gwałtowny wzrost przypadków
rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (188-280). Policja tarnowska odnotowała równoczes
ny wzrost przypadków przestępstw dokonanych przez nieletnich poniżej trzynastego roku
życia oraz przypadków (jak dotąd nielicznych) przestępstw pod wpływem środków odurza
jących. Powyższe statystyki mogą być ekstrapolowane na szerokie populacje młodzieży
polskiej i przekonują o potrzebie dużej ostrożności w ocenie trendów w strukturze i dyna
mice przestępczości młodzieżowej. Ogólnie można twierdzić, że stanowi ona poważny
problem społeczny, wymaga wnikliwych analiz i nowych strategii profilaktycznych. Ponie
waż w ostatnich latach przestępczość młodzieży coraz wyraźniej ewoluuje w kierunku
przestępczości opartej na przemocy, a wśród młodocianych przestępców wykształca się co
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raz liczniejsza kategoria przestępców uporczywych (nie poddających się oddziaływaniom
resocjalizacyjnym), dla których przestępczość staje się zasadniczym stylem życia, całkowi
cie słuszne wydają się postulaty zaostrzenia rygorów postępowania w stosunku do zdecydo
wanych przestępców nieletnich i różnicowania systemu resocjalizacyjnego.

2.4. Rozmiary i rodzaje przestępczości młodzieży w badaniach metodą
self-report
We współczesnej nauce o przestępczości w dalszym ciągu nie rozstrzygniętym proble
mem są rzeczywiste rozmiary przestępczości (ciemna liczba). Waga tego problemu ma zna
czenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne (B. Urban, K. Zajączkowski 1992). W wymia
rze praktycznym możliwość określania w miarę dokładnych rozmiarów przestępczości ma
bezpośredni wpływ na skuteczność profilaktyki, gdyż pozwala na współmierny do rzeczy
wistych potrzeb dobór zakresu przedsięwzięć organizacyjnych i adekwatną ocenę środowisk
społecznych, na które powinna być skierowana działalność profilaktyczna.
Ocena rzeczywistych rozmiarów przestępczości i różnych dewiacji zasadniczo wiąże się
z możliwością zastosowania odpowiednich metod i narzędzi badawczo-diagnostycznych.
Zaznaczyłem już wcześniej, że od dłuższego czasu w badaniach nad przestępczością (szcze
gólnie młodzieży) obok tradycyjnych analiz rejestrów policyjnych i sądowych stosuje się na
coraz większą skalę metodę self-report. Ten sposób gromadzenia danych jest bardzo popu
larny w krajach zachodnich. Na danych uzyskanych metodą self-report opiera się wiele ana
liz dokonywanych przez agendy Narodów Zjednoczonych. W Polsce metoda self-report zo
stała wnikliwie przeanalizowana przez A. Siemaszkę (1988) i była już wielokrotnie stoso
wana w badaniach nad różnymi aspektami przestępczości i zachowań dewiacyjnych.
Dane uzyskane metodą self-report mogą być traktowane jako zasadnicze i jedyne źródło
informacji o rozmiarach, rodzajach i innych aspektach przestępczości, ale mogą być rów
nież traktowane jako źródła weryfikujące statystyki policyjno-sądowe.
W przypadku zachowań dewiacyjnych, o wartości wyników badań metodą self-report
można wnioskować chociażby na podstawie ich zróżnicowania, jakie się osiąga w bada
niach różnych grup młodzieży. I tak, największe zróżnicowania występują między wynika
mi badań wychowanków zakładów resocjalizacyjnych a reprezentacją ich rówieśników uczniów liceów ogólnokształcących. Z reguły między tymi skrajnymi grupami miejsce po
średnie zajmują uczniowie zasadniczych szkół zawodowych.
Ponieważ, jak to wynika z analizy danych zawartych w tabeli X, w świetle oficjalnych
rejestrów przestępczości młodzieży uczniowie szkół zawodowych zajmują szczególne
miejsce, w dalszej części zaprezentuję wyniki, jakie uzyskano w badaniach 380 uczniów
krakowskiego Zespołu Szkół Zawodowych. W grupie tej znalazło się 194 chłopców i 186
dziewcząt.
Ankieta self-report zawierała łącznie 59 pytań, które treściowo można ująć w 8 katego
rii, z czego 4 kategorie dotyczyły zachowań zabronionych przez prawo. Badani uczniowie
wypowiadali się anonimowo o zachowaniach i czynach, które popełnili w całym swoim ży
ciu, z zaznaczeniem, czy miało to miejsce w okresie szkoły podstawowej czy średniej
(ewentualnie w obydwóch okresach). Dzięki temu istnieje możliwość dokonania porówna
nia szerokiej gamy zachowań ze względu na płeć i wiek oraz „dokonania wglądu” w całe
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życie ucznia. W tym miejscu dokonam analizy tylko odpowiedzi wiążących się z zachowa
niami przestępczymi. Wyniki analiz wypowiedzi potwierdzają tezę, że zachowania
przestępcze wśród młodzieży są zachowaniami powszechnymi. Na 194 badanych chłopców
zasadniczych szkół zawodowych tylko 11 (5,67%) odpowiedziało, że nigdy nie popełniło
przestępstwa. Wśród dziewcząt (186 badanych) takich odpowiedzi było 48, co stanowi
25,80%. Różnicując odpowiedzi ze względu na okres życia (szkoła podstawowa - średnia),
uzyskano następujące dane: 19 chłopców (9,79%) i 62 dziewczęta (33,33%) odpowiedzieli,
że nie popełnili żadnego z wymienionych w ankiecie przestępstw, będąc w szkole podsta
wowej. Wskaźniki te nieznacznie się zwiększają, jeśli chodzi o okres nauki w szkole śred
niej: 37 chłopców (19,07%) i 74 dziewczęta (39,78%) odpowiedzieli, że nie popełnili żad
nego z wymienionych przestępstw.
Dane te można ujmować jeszcze inaczej i uzyskać jeszcze inne wskaźniki: 4,12% chło
pców i 7,52% dziewcząt nie popełniło przestępstwa w szkole podstawowej, natomiast zro
biło to w szkole średniej; 13,40% chłopców i 13,98% dziewcząt nie popełniło przestępstwa
w szkole średniej, a popełniło w szkole podstawowej. Jakkolwiek ujmowalibyśmy te wyni
ki, są one bardzo niskie (niewielka liczba uczniów nie przyznaję się do przestępstwa), i to
stwierdzenie wyzwala refleksję natury metodologiczno-poznawczej, jak i pedagogicznej.
Okazuje się bowiem, że w sytuacji całkowitej anonimowości badana młodzież ujawnia
swoje przeszłe zachowania, przy pełnej świadomości, że są to czyny zabronione prawem.
W ten sposób otrzymujemy dane, które w konfrontacji z oficjalnymi statystykami policyjno-sądowymi wskazują na wielokrotnie większe rzeczywiste rozmiary przestępczości.
Dzięki badaniom self-report możemy wnioskować o wielkości „ciemnej liczby”, a oficjal
nie stwierdzone przestępstwa traktować jako przysłowiowy „szczyt góry lodowej”.
Tabela XIII

Kradzieże stwierdzone metodą self-report

Przejawy i formy

Szkoła podstawowa
Chłopcy

Szkoła średnia

Dziewczęta

Dziewczęta

Chłopcy

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

1. Zabór cudzej własności

90

51,03

61

32,79

50

25,77

27

14,51

2. Kradzież w sklepie

70

36,08

31

16,66

57

29,38

19

10,21

3. Kradzież w szkole

24

12,37

14

7,52

18

9,27

6

3,22

4. Zabór własności szkoły

38

19,58

11

5,91

26

13,40

5

2,68

5. Kradzież w piwnicach,
na działkach

57

29,38

23

12,36

31

15,97

20

10,75

6. Przywłaszczenie cudzych rzeczy

69

35,56

47

25,26

44

22,68

22

11,82

7. Nieoddanie pożyczonych
pieniędzy, znalezionych rzeczy

87

44,84

49

26,34

66

34,02

38

20,43

8. Kradzież pieniędzy rodzicom

31

15,97

27

14,51

23

11,95

20

10,75

9. Zakup skradzionych rzeczy

37

19,07

9

4,83

51

26,23

7

3,76

10. Pośrednictwo w nielegalnym
handlu

22

11,34

4

2,15

46

23,71

6

3,22

11. Zabór pojazdu

49

25,25

19

10,21

43

22,16

12

6,45

Badania self-report potwierdzają tezę, że w wieku dorastania zachowania przestępcze,
podobnie jak kłamstwo (H. Malewska, H. Muszyński 1962), są zachowaniami powszechny
mi. Równocześnie, w odróżnieniu od kłamstwa, zachowania przestępcze są zachowaniami
„cięższego gatunku” i nie powinny być lekceważone przez wszelkich wychowawców i do
rosłych z najbliższego otoczenia.
Z bogatego zestawu danych otrzymanych w badaniach metodą self-report warto zapre
zentować wyniki dotyczące trzech kategorii przestępstw: kradzieży, zachowań przeciwko
życiu i zdrowiu, fałszerstw i niszczenia mienia.
W powyższym zestawieniu (jak i w dwóch kolejnych) znalazły się tylko te przejawy
kradzieży, które odpowiadają właściwym pytaniom ankiety self-report i na które odpowie
działo pozytywnie przynajmniej 10% badanych, tzn. przyznało się do popełnienia tego
przestępstwa. Podobnie jak we wszystkich tego typu badaniach (w Polsce i innych krajach),
również prezentowane w tym miejscu wyniki badań self-report potwierdzają jedną z najle
piej udokumentowanych charakterystyk przestępczości młodzieży, wyrażającą się przewagą
ogólnych rozmiarów przestępczości chłopców. Prawidłowość ta wyraźnie się zaznacza
w zakresie kradzieży, i to bez względu na wiek badanych (szkoła podstawowa - średnia).
Najczęściej zarówno chłopcy, jak i dziewczęta dokonują kradzieży na szkodę konkretnych
osób, a częstym miejscem kradzieży są sklepy (w USA tego typu kradzieże są tak po
wszechnym zjawiskiem, że przedstawiciele kontroli społecznej, respektujący profilaktyczne
postulaty wynikające z teorii stygmatyzacji, bardzo często odstępują od pociągania mło
dych sprawców tych kradzieży (shoplifting) do sądowej odpowiedzialności (D. Glaser
1976, s. 59-67).
W tabeli XI stosunkowo wysoką lokatę zajmują: „zakup skradzionych rzeczy”, „pośred
nictwo w nielegalnym handlu” i „kradzież pojazdów”, „wypożyczenia”. Chociaż zjawiska
te wymagają bliższego rozpoznania, to można zaryzykować tezę, że tego typu przestęp
czość jest związana z aktualną sytuacją działania praw rynkowych, proporcją pomiędzy po
działem dóbr w różnych kręgach naszego społeczeństwa, dostępnością i modą na przedmio
ty „luksusowe”, jak i ze sprawnością organów społecznej kontroli.
Znacznie większe zróżnicowanie rozmiarów przestępczości między chłopcami i dziew
czętami ujawnia się w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zjawisko to jest na
turalne, chociaż niepokój może wzbudzić fakt, że około 16% uczennic przyznaję się do
pobicia rówieśników, a motywacją tych czynów jest dążenie do okazania własnej przewagi
nad innymi. Drugie, ważne z punktu profilaktyki, spostrzeżenie dotyczy większej częstotli
wości przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Mniejsza częstotliwość tych zachowań
w okresie szkoły średniej może się wiązać z dojrzałością społeczną i silniejszymi więzami
rówieśniczymi.
W przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu badani uczniowie znacznie rza
dziej przyznawali się do tej kategorii czynów (dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziew
cząt). Ponadto czynów tych dopuszczali się w przeszłości, tzn. w szkole podstawowej. Naj
częstszym aktem przemocy jest bójka lub pobicie dla okazania wyższości (43,81% chłop
ców w szkole podstawowej). W miarę dorastania ta forma okazywania wyższości zanika,
natomiast pojawiają się bójki pod wpływem alkoholu, co również może być związane z mo
tywem dominacji w grupie rówieśniczej. Wśród aktów przemocy szczególne znaczenie ma
„pobicie do utraty przytomności” (12% w szkole podstawowej) oraz pobicia, jakich się do
puszczają dziewczęta (16%). Ekstrapolacja tych wyników na szerszą populację mogłaby
odsłonić niepokojącą tendencję szerzenia się przemocy we współczesnym młodym pokole
niu. Godny odnotowania jest fakt, że o ile wraz z wiekiem dziewczęta rzadziej dokonują
kradzieży, to aktów przemocy dokonują z taką samą częstotliwością.
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Tabela XIV
Czyny przeciwko życiu i zdrowiu

Szkoła podstawowa
Przejawy i formy

Szkoła średnia

Dziewczęta

Chłopcy

%

Lb

%

Lb

1. Pobicie do utraty przytomności

24

12,37

2

1,07

2. Bójka z użyciem niebez
piecznych narzędzi

24

12,37

5

2,68

3. Pobicie dla okazania wyższości

85

43,81

29

15,59

4. Bójka pod wpływem alkoholu

16

8,24

5

5. Bójki grupowe

17

8,76

6. Pobicie „dla fantazji”

19

9,79

Dziewczęta

Chłopcy

Lb

%

Lb

%

17

8,76

7

3.76

35

18.04

9

4,83

49

25,25

16

8,60

2,68

39

20,10

6

3,22

2

1,07

32

16,49

3

1.61

6

3,22

25

12,88

2

1,07

Zadziwiająco duża liczba badanych (zarówno chłopców, jak i dziewcząt) przyznała się
do fałszowania różnorodnych dokumentów i pieczątek (tabela XV). Zjawisko to występuje
już w szkole podstawowej. Z kolei zjawisko wyłudzania pieniędzy i nieuczciwość w grach
(ok. 30% badanych) może mieć związek z rozplenioną w ostatnich latach modą na różno
rodne gry hazardowe.
Tabela XV

Fałszerstwa, niszczenie mienia

Szkoła podstawowa
Przejawy i formy

Chłopcy

Szkoła średnia

Dziewczęta

Chłopcy

Dziewczęta

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

1. Fałszowanie dokumentów

39

20,10

25

13,44

36

18,55

33

17,74

2. Fałszowanie pieczątek

49

25,25

40

21,50

49

25,25

56

30,10

3. Fałszowanie żetonów

50

25,77

-

-

-

-

-

-

4. Wyłudzanie, oszustwo w grach
na pieniądze

64

32,98

16

8,60

59

30,41

11

5,91

67

34,53

25

13,44

72

37,11

27

14,51

100

51,54

45

24.19

73

37,62

30

16,12

7. Niszczenie obiektów
publicznych

46

23,71

46

23,71

15

8,06

11

5,91

8. Niszczenie pod wpływem
alkoholu

21

10,82

9

4,83

38

19,58

12

6,54

5. Wprowadzanie w błąd
6. Niszczenie własności prywatnej

W zakończeniu ogólnej analizy wyników badań metodą self-report warto zwrócić uwa
gę, że spośród czterech kategorii pytań dotyczących zachowań przestępczych największy
procent pozytywnych odpowiedzi badani uczniowie udzielili na pytania dotyczące wandali
zmu, fałszowania dokumentów, kradzieży i rozboju. Z tego rankingu wynika, że takie prze
stępstwa, jak kradzieże i rozboje, które są tradycyjnie uważane za najpowszechniejsze for-
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my zachowań przestępczych młodzieży, w badaniach metodą self-report niekoniecznie mu
szą się plasować na czołowych miejscach. Przyczyny tego mogą tkwić w reakcji społecznej
na te rodzaje przestępstw, które wiążą się z naruszeniem osobistych dóbr materialnych.
W konsekwencji - eksponuje się przede wszystkim kradzież i rozboje. Z drugiej strony, ta
kie zachowania, jak wandalizm, mające podłoże psychologiczne właściwe dla młodzieży
dorastającej, a więc powszechnie zanikające w wieku wkraczania w ogólne życie społecz
ne, są z natury traktowane jako element „zabawowego” traktowania życia.
Warto zwrócić uwagę, że w świecie zachodnim, na skutek eskalacji tego typu zachowań,
ich ewolucji w kierunku zachowań najbardziej niebezpiecznych dla szerokich kręgów spo
łecznych, zainteresowanie tymi formami przestępstw jest bardzo duże.

Rozdział 3

Uzależnienia młodzieży
(alkohol, narkotyki) - rozmiary zjawiska
na przykładzie uczniów szkół krakowskich

Obok naruszania norm prawnych w zakresie zachowań dewiacyjnych mieszczą się uza
leżnienia od alkoholu i środków narkotycznych. W całym współczesnym świecie obserwuje
się gwałtowny wzrost liczby młodzieży uzależnionej od różnorodnych substancji, niszczą
cych zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, oraz ścisłe powiązanie uzależnień z za
chowaniami niezgodnymi z uniwersalnymi wzorami moralnymi i tradycyjną kulturą euro
pejską, z normami prawnymi obowiązującymi w większości krajów (B. Hołyst 1994).
W skali globalnej eskalacja narkomanii rejestrowana jest nie tylko we wskaźnikach
wzrostu osób uzależnionych, ale również w procentowym udziale przestępstw związanych
z narkotykami (drug crimes) w ogólnej strukturze przestępczości. Według danych Sekreta
riatu Narodów Zjednoczonych z 1993 roku, w latach 1980-1986 przestępstwa związane
z narkotykami osiągnęły dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniego pięciolecia (1975—
1980), a więc z 3 do 6 procent. Wzrost ten był najwyższy spośród 10 głównych rodzajów
przestępstw rejestrowanych przez agendy ONZ (Crime Trends..., 1993).
Od pamiętnej rewolty młodzieży w latach sześćdziesiątych, uzależnienia, zwłaszcza nar
komania, stały się problemem dla większości rozwiniętych społeczeństw oraz ważnym ob
szarem polityki społecznej rządów i organizacji współczesnych państw. W ostatnich dzie
sięcioleciach wystąpiło wiele symptomów i zebrano liczne dowody świadczące o niemożli
wości zamknięcia zjawiska uzależnień w granicach wydzielonych obszarów geograficz
nych, kulturowych i państwowych. Procesy rozprzestrzeniania się tych zjawisk wzmagają
się wraz ze wzrostem roli środków masowego przekazu i różnorodnej komunikacji opartej
na demokratycznych postanowieniach prawnych, a eskalacja dokonuje się przy wykorzysta
niu najnowszych rozwiązań technicznych.
Wraz ze wzrostem ogólnego zagrożenia wypływającego z rozpowszechniania się uza
leżniania młodzieży od różnorodnych środków podejmowane są działania prewencyjne na
różnych poziomach organizacji życia społecznego. Już od wielu lat nie tylko profesjonaliści
przyjmują zasadę, według której najbardziej właściwym sposobem ograniczania uzależ
nień, głównie narkomanii, jest profilaktyka oparta nie na działaniach zapobiegających poja
wianiu się wyizolowanych przejawów zjawiska, lecz na wielokierunkowych oddziaływa
niach wzmacniających prawidłowy rozwój osobowości i wychowania młodzieży w oparciu
o uniwersalne wartości i wspierających dążenia samorealizacyjne. W tak pojętej profilakty
ce zawarta jest szansa na ograniczanie nie tylko uzależnień, ale wielu innych dewiacji, łącz
nie z przestępczością. Filozofia profilaktyki całościowej i respektującej najgłębsze uwarun
kowania wszelkich dewiacji zalecana jest przez ONZ. W materiałach VII Kongresu poświę
conego prewencji przestępczości i resocjalizacji sprawców (Mediolan 1985) oprócz zaleceń
skierowanych na nowelizację i stanowienie nowych przepisów prawnych, zwraca się uwagę
na zabezpieczenia prewencyjne, sprowadzające się w gruncie rzeczy do działań wycho
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wawczych i organizacyjnych, podkreśla się ścisłe związki między narkomanią i przestęp
czością, a główne źródła dewiacji w przeważającej mierze łączy się z uwarunkowaniami ro
dzinnymi. We wspomnianych materiałach zarejestrowano typowe dla naszych czasów obni
żanie się granicy wiekowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
W Polsce, o ile spożywanie alkoholu przez młodzież było od dawna sygnalizowane
i traktowane jako istotne zagrożenie, o tyle narkomania uważana była za zjawisko obce na
szej tradycji i kulturze. Można powiedzieć, że narkomania jako problem społeczny pojawiła
się w naszym kraju nagle i wybuchowo, a reakcja społeczna od samego początku była nasy
cona wieloma niewiadomymi, z towarzyszącą jej często paniką wzmacnianą dodatkowo po
jawieniem się zagrożenia ze strony AIDS. Problem narkomanii w Polsce w większym sto
pniu spotkał się z próbami przezwyciężania ze strony spontanicznie wyzwalanych inicjatyw
społecznych niż ze strony szeroko zakrojonych akcji służb państwowych.
Nie wnikając w wiele bardzo ważnych aspektów problemu narkomanii i nadużywania
alkoholu, warto zwrócić uwagę na jedno zagadnienie, które dla najszerzej pojętej profilakty
ki oraz praktyki wychowawczej w najbliższych środowiskach młodzieży jest niewątpliwie
zasadnicze. Chodzi o zagadnienie rozmiarów zjawiska w środowiskach młodzieżowych
(uczniów różnych typów szkół i szczebli kształcenia). Znajomość rozmiarów uzależnień,
zwłaszcza narkomanii, jest ważna nie tylko z punktu poznawczego. Bez znajomości danych
przybliżonych do rzeczywistych rozmiarów trudno podejmować jakiekolwiek działania
profilaktyczne, gdyż nie można realnie obliczyć nakładów materialnych, organizacyjnych
i udziału odpowiednio przygotowanych osób.
W określeniu rozmiarów niewystarczające jest ustalenie tylko szacunkowej liczby osób
zagrożonych w skali kraju, województwa czy miasta, proporcjonalnie do ogólnej populacji
młodzieży. Znajomość „przeciętnej”, „średniej”, zróżnicowanej nawet w odniesieniu do ty
powych środowisk młodzieży (z miast dużych, średnich i małych) czy wydzielonych kate
gorii wiekowych osób, nie pozwala jeszcze na zaplanowanie profilaktyki ukierunkowanej
na konkretne grupy młodzieży. Co najwyżej można wtedy prowadzić profilaktykę I stopnia,
z której zasięgu mogą się „wymknąć” jednostki potencjalnie i rzeczywiście zagrożone. Wy
nika z tego, że w określaniu rozmiarów uzależnień musimy dążyć nie tylko do ustalenia
najbardziej prawdopodobnych wskaźników procentowych w skali ogólnokrajowej czy
w odniesieniu do typowego środowiska i kategorii młodzieży, ale również przybliżać się do
najbardziej dokładnego ustalenia liczby jednostek zagrożonych w skali szkoły, a nawet od
działu klasowego.
Względy profilaktyki wymagają, aby określić nie tyle liczbę „zaawansowanych” narko
manów (jest to stosunkowo najłatwiejsze), co liczbę osób zagrożonych, a więc „mających
kontakt” z różnymi „lekkimi narkotykami”, sporadycznie spożywających alkohol, będą
cych w zasięgu oddziaływań dealerów, osób wywodzących się z rodzin patologicznych czy
należących do grup rówieśniczych kultywujących zachowania narkotyczne.
Wiedza na temat genezy zachowań dewiacyjnych i powstawania uzależnień wymaga
bezpośredniego udziału w profilaktyce osób znaczących - nauczycieli, rodziców itp. Właś
nie te osoby muszą dysponować odpowiednimi informacjami o swoich uczniach oraz o ska
li problemu w środowiskach i grupach podstawowych. Zagadnieniem kluczowym jest me
toda określania rozmiarów i identyfikowania uczniów zagrożonych. W przypadku narko
manii, oprócz ogólnych ograniczeń, jakie występują w diagnozie dewiacji, dochodzi często
konieczność zachowania dyskrecji i liczenia się z zasadami wynikającymi z teorii stygmatyzacji.
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Problem rozmiarów uzależnień, zwłaszcza narkomanii, jest kontrowersyjny i w dalszym
ciągu nie rozstrzygnięty. Według doniesień prasowych, w dzisiejszej Polsce jest 200 do 300
tysięcy osób odurzających się. Na początku 1994 roku prasa lokalna w różnych częściach
kraju donosiła o katastrofalnych rozmiarach narkomanii wśród uczniów szkół średnich. We
dług niektórych doniesień prasowych, w liceach ogólnokształcących wielkich miast oraz
w niektórych liceach małomiasteczkowych 90% uczniów zażywa lub zetknęło się z narkoty
kami. Na ogół doniesienia te nie podają źródeł i metod ustalania rozmiarów tego zjawiska.
W sytuacji zróżnicowanych ocen zachodzi konieczność prowadzenia systematycznych
badań naukowych nad problemem uzależnień. Jak dotychczas, w Polsce takich badań wy
konano bardzo niewiele, ograniczały się one do wybranych kategorii osób i obejmowały
niewielkie populacje badawcze. Oprócz konieczności uwzględniania zasady reprezentatyw
ności, badania nad uzależnieniami muszą być powtarzane w krótkich odstępach czasu. Ko
nieczność ta wynika z dynamiki zjawiska, z gwałtownego narastania liczby osób uzależnio
nych w odcinkach nie przekraczających nawet jednego roku. Cennym źródłem informacji
o rozmiarach narkomanii we współczesnej Polsce jest książka B. Hołysta z roku 1993, za
wierająca dane z kilku resortów. I tak, z rejestrów KG Policji wynika, że w 1992 roku
w Polsce było 14 513 narkomanów, z czego 11 346 to mężczyźni. Dane policyjne potwier
dzają tezę o przewadze liczby narkomanów z ośrodków miejskich i środowisk robotniczych
oraz małym odsetku osób uczących się. B. Hołyst słusznie uważa, że dane z Ministerstwa
Edukacji Narodowej, dotyczące liczby odurzających się uczniów, są mocno zaniżone (w
1988 roku - 3974 uczniów). Interesujące są dane z KG Policji za rok 1992, uwzględniające
zróżnicowanie ze względu na wiek. Wynika z nich, że w kategorii wiekowej do 17 lat było
1288 narkomanów (1029 mężczyzn i 259 kobiet), a w wieku 18-20 lat 2617 i odpowiednio:
1967 mężczyzn i 650 kobiet.
Przedstawiane przez różne resorty dane z konieczności są bardzo niejednolite, co wynika
z różnych kryteriów stosowanych przy rejestracji. Przykładowo, organa policyjne rejestrują
głównie narkomanów popełniających przestępstwa, a samo narkotyzowanie w świetle obo
wiązującego prawa nie podlega karze, natomiast narkomanów uważa się za osoby chore.
W książce B. Hołysta znajdujemy cenne dane pochodzące z badań B. Ślusarczyka, doty
czące narkomanii wśród uczniów liceów ogólnokształcących i zawodowych Warszawy.
Wynika z nich, że 10% uczniów szkół zawodowych i 12% uczniów liceów ogólnokształcą
cych przyznaję się do kontaktu z narkotykami. Dane te oceniam jako cenne, gdyż mimo że
pochodzą z badań sprzed 10 lat, to ze względu na kategorię osób badanych oraz metodę
badań są porównywalne z wynikami badań, jakie zostaną przedstawione w dalszej części
niniejszej pracy.
Jako dane porównawcze mogą posłużyć również oceny Towarzystwa Zapobiegania Nar
komanii, według których pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi następuje między
12. a 16. rokiem życia; młodzież do 20 lat ma kontakt z narkotykami w 40% (z tego 16% to
młodzież do 17. roku życia), młodzież do 24 lat - w 30%, powyżej 24. roku życia - w 30%
(B. Hołyst 1993, s. 42).
W celach porównawczych warto również przytoczyć dane dotyczące rozmiarów kon
sumpcji środków psychotropowych wśród studentów warszawskich, jakie zamieszczono
w „Problemach Alkoholizmu i Narkomanii” (nr 11-12 z 1993 roku). Wynika z nich, że 93%
studentów spożywało alkohol „co najmniej raz w życiu”, „co najmniej raz w miesiącu” 75%, a „raz w tygodniu” - 55%. W przypadku marihuany odpowiednie dane wynoszą: „co
najmniej raz w życiu” - 28,4%, „co najmniej raz w miesiącu”-6,1%, „co najmniej raz
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w tygodniu” - 3,7%. Kokainę zażywało 0,9% (wszystkie przypadki badane w ciągu ostat
nich 1-5 lat). Z LSD, meskaliną zetknęło się „przynajmniej raz w życiu” 6,6% badanych
studentów, „co najmniej raz w tygodniu” zażywa te środki 0,1% studentów. W tym samym
źródle przedstawiono dane o rozmiarach zażywania środków psychoaktywnych przez stu
dentów Warszawy, uzyskane w badaniu 701 osób, które wypowiadały się o rozmiarach nar
komanii w środowisku akademickim. Według opinii studentów (wypowiedzi 37% bada
nych) marihuanę zażywa do 10% studentów. Nieco niżej oceniono zażywanie amfetaminy,
środków uspokajających i nasennych.
Wracając do książki B. Hołysta (1993), warto odnotować jedną z końcowych jego wy
powiedzi dotyczących rozmiarów uzależnień, jakie sformułował na podstawie danych
epidemiologicznych. B. Hołyst stwierdza mianowicie, że „nadużywanie środków odurzają
cych jest problemem o mniejszym zasięgu niż alkoholizm...”, i to stwierdzenie będzie nie
zwykle cenne w przypadku interpretacji wyników badań zaprezentowanych niżej.

3.1. Rozmiary uzależnień wśród uczniów szkół podstawowych i średnich
Ustalanie rozmiarów uzależnień na podstawie danych statystycznych, podobnie jak
w przypadku przestępczości, odzwierciedla jedynie określony procent jednostek rzeczywi
ście uzależnionych, pozostawiając bliżej nie określoną ilość oficjalnie nie ujawnionych,
mieszczących się w pojęciu „ciemnej liczby”. Względy profilaktyczno-terapeutyczne, jak
już kilkakrotnie zaznaczyłem, wymagają, aby wielkość „ciemnej liczby” była możliwie naj
mniejsza. W ten sposób profilaktyka narzuca konieczność szukania innych metod określa
nia rozmiarów uzależnień i porównywania uzyskanych wyników z danymi pochodzącymi
z innych źródeł.
Analogicznie jak w przypadku przestępczości, zostaną przedstawione niżej wyniki ba
dań nad uzależnieniami wśród uczniów szkół krakowskich przy zastosowaniu ankiety self
-report. Jak zaznaczyłem przy okazji analizy wyników badań nad przestępczością, ankieta
self-report, mimo wielu słabych stron, dostarczyć może bogatego materiału, którego w ża
den sposób nie można uzyskać z innych źródeł, a materiał ten w dużej mierze może być
wiarygodny i weryfikowalny.
W literaturze kryminologicznej, jak i pedagogiczno-socjologicznej, można znaleźć wie
le wyników badań nad alkoholizmem (w mniejszym stopniu nad narkomanią) pochodzą
cych z badań ankietowych, prowadzonych na różnych populacjach i w różnych okresach.
Najczęściej badania te obejmowały kilkaset osób, dobranych przy uwzględnieniu różnych
kryteriów doboru grup reprezentatywnych. Ogólnie, populacje badawcze nie były na tyle
liczne, aby wyniki badań bez żadnych ograniczeń ekstrapolować na szerszą populację.
W roku szkolnym 1993/1994 z inicjatywy Krakowskiego Kuratorium Oświaty i Urzędu
Miasta Krakowa przeprowadzono badania nad uzależnieniami (nikotynizm, alkohol, narko
tyki) wśród uczniów szkół krakowskich. Łącznie badaniami objęto 31 524 uczniów. Popu
lacja badawcza składała się z: 8129 uczniów klas siódmych i 8289 uczniów klas ósmych,
3667 uczniów klas drugich ZSZ; 2878 uczniów klas drugich i 2552 uczniów klas trzecich
średnich szkół zawodowych; 3327 uczniów klas drugich i 3283 uczniów klas trzecich lice
ów ogólnokształcących. Całościowe wyniki tych badań zostały zebrane w końcowym „Ra
porcie”, wydanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W tym miejscu przedstawione
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zostaną tylko wyniki dotyczące rozmiarów zjawiska spożywania alkoholu i zażywania
środków narkotycznych w poszczególnych typach szkół, z uwzględnieniem zróżnicowania
na klasy. Zasadniczym celem badań było uzyskanie danych dotyczących rozmiarów uzależ
nień nie tylko w skali całego środowiska, ale i w poszczególnych szkołach, a przede
wszystkim w oddziałach klasowych. Dzięki temu możliwe było opracowanie „mapy zagro
żeń” w podstawowych jednostkach organizacyjno-wychowawczych (oddziałach klasowych
i szkołach), co według autorów badań jest koniecznym warunkiem opracowania programu
profilaktyki. W „Raporcie” przeprowadzono również analizę uwzględniającą zróżnicowa
nie rozmiarów uzależnień ze względu na poszczególne dzielnice Krakowa, co może mieć
znaczenie dla opracowywania projektów profilaktyki w środowiskach lokalnych.

3.1.1.Picie alkoholu
Niebezpieczeństwo alkoholizmu w najmłodszych generacjach wynika obecnie nie tylko
z kulturowych i obyczajowych tradycji społeczeństwa polskiego, osobowościowych cech
i dążeń dorastającej młodzieży oraz wartości lansowanych we współczesnych podkulturach
i alternatywnych grupach młodzieżowych, ale również z aktualnej sytuacji ogólnospołecz
nej, w której zasady wolnorynkowe potrafią bardzo często zdominować wartości i zasady
przyjmowane we wszelkich programach wychowawczych. Przejawem wolnorynkowej gry
niosącej zagrożenie dla młodzieży jest m.in. nieograniczona dostępność alkoholu, co bezpo
średnio musi znajdować wyraz w zachowaniach młodzieży. Powszechnie wiadomo, że spo
życie alkoholu w Polsce rośnie, a wszelkie ustawy, apele i nadzwyczajne środki typu „go
dzina 13” nigdy nie przyniosły większych rezultatów. W przypadku młodzieży dostępność
alkoholu (łatwość zakupu) jest bardzo istotna, gdyż mimo wszystko młodzież zaopatruje się
głównie w sklepach legalnie działających oraz w określonych porach dnia.
Dla wychowania ogólnego i szerszych programów profilaktyczno-terapeutycznych pod
stawowym i wyjściowym zagadnieniem jest orientacja co do zakresu problemu spożywania
alkoholu w różnych środowiskach młodzieżowych (rozmiarów), rozwoju tego zjawiska
wraz z rozwojem psychofizycznym i społecznym młodzieży, procentowego udziału ucz
niów z różnych szczebli i typów szkół w ogólnych rozmiarach spożycia alkoholu oraz sto
pnia zaawansowania (częstotliwości) spożycia alkoholu przez młodzież w określonym
przedziale wiekowym. Oczywiście, profilaktyka wymaga orientacji w wielu innych aspek
tach zjawiska picia alkoholu przez młodzież (np. uwarunkowań i czynników rodzinnych,
rówieśniczych itd.), ale rozeznanie w rozmiarach jest zasadnicze.
Mimo wielu sondaży i szerszych badań prowadzonych w różnych miejscach i czasie,
w gruncie rzeczy nie dysponujemy wynikami systematycznych badań, do których można by
odnieść i z którymi można by porównać wyniki badań aktualnych. W tej sytuacji przepro
wadzone badania w szkołach krakowskich mają znaczenie szczególne, gdyż duża populacja
badawcza oraz pytania bezpośrednio odnoszące się do rozmiarów zjawiska picia alkoholu
i stopnia zaawansowania dostarczają przesłanek do projektowania działań profilaktycznych.
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TabelaXVI

Picie alkoholu
(rozmiary zjawiska i częstotliwości)

Liceum ogólnokształcące

Szkoła podstawowa

Treść pytania

kl II

kl. VIII

kl. VII

kl. III
%

%

1404 42,2

1311

40

1923 57.8

1971

40,6

753

22,6

36,3

1038

31,2

%

Lb

%

a) tak

917

11,3

1773

21,4

b) nie

7212

88,7

6510 78,6

a) nie

4331

53,2

3372

b) 1-2 razy w roku

2687

33,0

3004

c) 1-2 razy
w miesiącu

681

8,4

1289

15,6

d) kilka razy
w miesiącu

322

4,0

431

e) 1-2 razy
w tygodniu

108

1.4

193

Lb

kl. III

kl. II

Lb

Lb

Szkoła średnia zawodowa

ZSZ

kl II
%

Lb

%

1249 43,3

1367

53,5

1902 51,8

60

1629 56,7

1185

46,4

1765

717

21,9

696 24,1

348

13,6

683

18,6

861

26,2

886

30,7

777

30,4

1031

28,8

Lb

%

Lb

11. Czy się upiłeś?

48.2

13. Czy często
pijesz?

Sp.: kl. VII = 8129
kl. VIII = 8289

843 25,4

940 28,6

792 27,5

845

33,1

1241

33,8

5,2

506

15,2

534

16,2

379

13.1

448

17,5

499

13,6

2,3

187

5,6

230

7,0

125

4,3

134

5,2

213

5,8

LO: kl. II = 3327
kl. III = 3282

Śr. zaw.: kl. II = 2878
Id. III = 2552

ZSZ: kl. 11 = 3667

Razem = 32 124

Analiza danych zawartych w tabeli XVI daje podstawy do poczynienia uwagi natury
metodologicznej, dotyczy ona wiarygodności przeprowadzonych badań. Otóż konstelacja
danych wiarygodność tę potwierdza. Powyższe dane odzwierciedlają narastanie rozmiarów
spożycia alkoholu wraz z wiekiem badanych - wśród młodzieży starszej badania ujawniły
zdecydowanie większe rozmiary, a przyrosty liczby uczniów spożywających alkohol nie
ujawniają się przypadkowo, lecz występują z wyraźną regularnością. Taki rozkład wyników
jest zbliżony do naturalnego, łatwy do wytłumaczenia w świetle wiedzy psychologicznej
oraz socjologicznej i jest zgodny z „codziennym doświadczeniem”. W takiej sytuacji, mimo
wielu zastrzeżeń, wyniki przeprowadzonych badań można traktować z dużym zaufaniem.
Należy zaznaczyć, że we wnioskowaniu z powyższych danych należy się kierować dużą
ostrożnością, która wymaga, aby w ustaleniu ostatecznych rozmiarów picia alkoholu w po
szczególnych klasach i szkołach brać pod uwagę tylko odpowiedzi twierdzące, a więc ta
kie, w których badany uczeń „przyznał się” do picia alkoholu. Zsumowanie takich odpo
wiedzi daje wskaźnik liczbowy (i odpowiednio procentowy) niższy od wskaźnika opartego
na odpowiedziach przeczących. Drugi rodzaj wskaźników procentowych mógłby bowiem
powstać przez odejmowanie od 100 procent odpowiedzi przeczących „nie piję”. Zastosowa
nie wskaźników „twierdzących”, chociaż prawdopodobnie zawęża wielkość rozmiarów, to
daje jednak poczucie pewności i „sprawiedliwości oceny”.
Dane zawarte w tabeli XVI dzielą się na dwie części. W pierwszej podane są zsumowane
odpowiedzi „tak”, „nie” na pytanie: „czy kiedykolwiek upiłeś się?”. Dokładne prześledzenie
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danych uzmysławia nam, że już w klasach siódmych 11,3%, czyli 917 uczniów spośród 8129
badanych, przyznaję się do tego, że przynajmniej raz w życiu piło alkohol do stanu upojenia.
W klasach ósmych następuje skokowy przyrost liczby uczniów, którzy podają, że przynaj
mniej raz w życiu się upili. W tym przypadku mamy już wskaźnik 21,4%, z ogólnej populacji
8289 badanych, czyli 1773 uczniów. W liceach ogólnokształcących wskaźniki te podwajają
się, przy czym wśród licealistów klas drugich i trzecich nie obserwuje sięjuż takiego zróżni
cowania, jak między klasami siódmymi i ósmymi w szkołach podstawowych. W rzeczywi
stości, w klasach drugich liceów wskaźniki te są nawet o około 2% wyższe. Można zatem
wysunąć hipotezę o stabilizacji badanego zjawiska, czyli wykształceniu się pokaźnych roz
miarów grupy uczniów, dla których alkohol jest czymś atrakcyjnym.
Śledząc dane liczbowe i procentowe po prawej stronie pierwszej części tabeli, znajduje
my wskaźniki odnoszące się do szkół średnich. Również w tym przypadku zaznacza się
istotny przyrost ukształtowany według jasnej prawidłowości. W klasach drugich średnich
szkół zawodowych (licea i technika), a więc w szkołach zbliżonych do liceów ogólnokształ
cących, procent uczniów, którzy przyznali się do upicia, zwiększa się nieznacznie, a w kla
sach trzecich wzrost ten jest gwałtowny -ok. 10%. Absolutny wyjątek stanowią tutaj ucz
niowie zasadniczych szkół zawodowych, gdzie w klasach drugich ponad połowa potwier
dza upicie się. Dziesięcioprocentowa różnica w stosunku do uczniów liceów i techników
jest wymowna i może być traktowana jako symptom wielu niekorzystnych zjawisk wystę
pujących w tych szkołach.
Większą liczbę przesłanek do ogólniejszej charakterystyki tych i wszystkich pozostałych
szkół otrzymamy po szczegółowym prześledzeniu drugiej części tabeli XVI. Całkowicie
zrozumiałe jest zmniejszanie się wartości wskaźników odpowiedzi negatywnych wraz
z wiekiem uczniów i szczeblem kształcenia, co oznacza, że coraz mniej uczniów starszych
i uczęszczających do wyższych klas może powiedzieć, że w ogóle nie pije alkoholu. O ile
kierunek zmniejszania się tych wskaźników jest zrozumiały, to zdziwienie i pesymistyczne
refleksje budzą ich wartości. Dzieje się tak wtedy, gdy uświadomimy sobie, że już w klasach
siódmych tylko połowa uczniów odpowiada, że nie pije w ogóle alkoholu, a w klasach ós
mych takich uczniów jest już o 10% mniej. Śledząc te odpowiedzi w szkołach średnich,
dostrzegamy (analogicznie jak w przypadku pytania 11 „Czy kiedykolwiek upiłeś się?”)
skokowy spadek, czyli zmniejszanie się o połowę uczniów nie pijących. W szkołach zawo
dowych takich uczniów jest już zdecydowana mniejszość - w klasach drugich ZSZ jest ich
ok. 18%, a w klasach trzecich średnich zawodowych tylko ok. 13%.
Pełne zrozumienie i klarowny obraz zjawiska spożycia alkoholu w szkołach otrzymuje
my jednak analizując wskaźniki częstotliwości sięgania po alkohol przez młodzież. W tym
celu należy wnikliwie przeanalizować rozkład wyników procentowych odpowiedzi „b”,
„c”, „d” i „e”. Każdą z tych kategorii odpowiedzi należałoby wiązać nie tylko ze stałymi
warunkami środowiskowymi, ale również ze specyficznymi sytuacjami życiowymi mło
dzieży oraz ze stopniem i zasięgiem uczestniczenia współczesnej młodzieży w różnych
przejawach obyczajowości i stylu „życia dorosłego”. Oczywiście, dane zawarte w tabeli
XVI nie pozwalają na snucie wniosków, które byłyby wyprowadzone z przesłanek uwzg
lędniających wszystkie te życiowe uwarunkowania. Do takiego wnioskowania potrzebne
jest przeprowadzenie specjalnie ukierunkowanych badań. Niemniej jednak pewne okolicz
ności spożywania alkoholu mogą być brane pod uwagę bez specjalnych zabiegów badaw
czych. I tak, w odpowiedziach „b” (piję 1-2 razy w roku) uderzają wysokie wskaźniki pro
centowe w klasach siódmych i ósmych (33 i 36,3%) w stosunku do licealistów (w klasach
drugich - 31,2% i w trzecich - 26,8%). Zjawisko to można zrozumieć, jeśli przyjmie się
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następującą ewentualność: picie jeden raz w roku może oznaczać ten rodzaj alkoholizowa
nia się, który przez niektórych socjologów (m.in. Szczepańskiego) określany jest jako „pi
jaństwo ceremonialne”. W przypadku uczniów szkół podstawowych ten rodzaj picia alko
holu występuje w przeważającej mierze z okazji zabaw sylwestrowych lub innych szcze
gólnych świąt, w których coraz częściej uczestniczy młodzież już w początkowym okresie
dorastania. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to zrozumiałe stają się zdecydowanie niższe
wskaźniki częstotliwości w trzech następujących kategoriach odpowiedzi - „c”, „d” i „e”.
I tak, do picia „1-2 razy w miesiącu” przyznaję się 8,4% uczniów z klas siódmych i 15,6%
z klas ósmych, a w szkołach średnich wskaźniki te są bardzo wysokie. Szczególnie wysokie
są one wśród uczniów klas trzecich, i to zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących (w
liceach ogólnokształcących - 28,6%, w średnich zawodowych aż 33,1%). Spożywanie al
koholu dwa, a nawet jeden raz w miesiącu, nawet w przypadku osób dorosłych, można tra
ktować jako „skłonność do alkoholu”, a w przypadku młodzieży szkół średnich jako zjawi
sko niezwykle niebezpieczne. Jeżeli przyjmiemy takie, chyba niezbyt wygórowane kryteria
oceny, to 8,4% uczniów z klas siódmych i aż 15,6% z klas ósmych, pijących alkohol 1-2
razy w miesiącu, świadczy o poważnym zagrożeniu młodzieży nałogiem alkoholizmu. Wra
cając do początku naszej analizy, po uwzględnieniu całego rozkładu odpowiedzi na pytania
„b”. „c” i „d”, możemy zrozumieć, dlaczego na pytanie „b” („piję 1-2 razy w roku”) pozy
tywnie odpowiedziało stosunkowo mało uczniów (mniej niż. w klasach siódmych i ósmych
szkół podstawowych). Można przyjąć, że uczniowie pijący częściej niż jeden raz w roku nie
odpowiadali na to pytanie, lecz wybierali dalsze alternatywne odpowiedzi. Symptomatycz
ne są wskaźniki procentowe uzyskane po zsumowaniu kolejnych dwóch kategorii odpowie
dzi - „piję kilka razy w miesiącu” i „1-2 razy w tygodniu”. Przed przeprowadzeniem badań
spotykało się opinie, że zadawanie uczniom pytań o picie kilka razy w miesiącu, a tym bar
dziej w tygodniu jest całkowicie absurdalne. Jeżeli wrócimy do tabeli XVI, to stwierdzimy,
że aż kilkanaście procent uczniów wszystkich typów szkół średnich pije alkohol kilka razy
w tygodniu (w LO: kl. II - 15,2% i kl. III- 16,2%; w średnich zawodowych: kl. II- 13,1%
i kl. III - 17,5%; w ZSZ: kl. II - 13,6%). W szkołach podstawowych wskaźniki te są znacz
nie niższe (4% w kl. VII i 5,2% w kl. VIII), ale jeśli weźmiemy pod uwagę liczby bez
względne, a nic dane procentowe, to okaże się, że w grupie 8129 uczniów klas siódmych
322 pije alkohol kilka razy w miesiącu, a w zbliżonej liczebnie zbiorowości ośmioklasistów
takich uczniów jest już 431.
W zależności od ostrości kryteriów, dane te można określać jako wskaźniki dramatycz
nej, czy nawet katastrofalnej sytuacji w szkołach. Dopełnieniem takiej oceny są dane od
zwierciedlające liczbę odpowiedzi kategorii „e”-„piję 1-2 razy w tygodniu”. Ze zdumie
niem stwierdza się, że takich odpowiedzi jest w klasach trzecich liceów ogólnokształcących
7%, a w drugich 5,6%, w ZSZ 5,8%, a w średnich zawodowych 4,3% (kl. II) i 5,2%
(kl. III). Ale takich uczniów nie brakuje nawet w szkołach podstawowych. W klasach siód
mych jest ich 1,4%, a w ósmych - 2,3%. Oznacza to. że w całym Krakowie jest ponad ty
siąc takich uczniów, którzy przynajmniej jeden raz w tygodniu piją alkohol.
Po przeanalizowaniu danych z tabeli XVI nasuwa się generalne pytanie, dotyczące roz
miarów zjawiska alkoholizmu w szkołach podstawowych i średnich. Można je sformuło
wać następująco: jaki procent uczniów szkół podstawowych i średnich pije alkohol?
Odpowiedź na tak sformułowane pytanie, mimo przeanalizowania dwóch szczegółowych
pytań ankiety, jest w dalszym ciągu bardzo trudna i możemy tylko próbować jej udzielić,
podając wskaźniki procentowe zbliżone do rozmiarów rzeczywistych. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę odpowiedzi na pytanie 13, dotyczące częstotliwości picia alkoholu, to możemy
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twierdzić, że około 47% uczniów klas siódmych i około 60% klas ósmych spożywa alko
hol, przy czym zdecydowana większość tych uczniów pije alkohol raz w roku (klasy siód
me - 33%, klasy ósme - 36,3%).
Natura badanego zjawiska wymaga, aby w generalnych ocenach zachować dużą ostroż
ność. Niemniej jednak można formułować tezę, że około 60% uczniów kończących szkołę
podstawową zetknęło się z alkoholem, a około 25% absolwentów posiada utrwalone już
skłonności do alkoholizowania się. Jako katastrofalną można określić sytuację w szkołach
zawodowych - tylko około 20% uczniów podaję, że nie pije alkoholu. Nie lepsza sytuacja
występuje w liceach ogólnokształcących. Trzeba również podkreślić, że w szkołach śred
nich zdecydowana większość uczniów pijących spożywa alkohol co najmniej jeden raz
w miesiącu, co oznacza zaawansowany proces uzależnienia.

3.1.2. Kontakt ze środkami narkotycznymi
Chociaż narkomania w Polsce ma dość długą historię, to świadomość jej szkodliwości,
jak i zasięgu (zwłaszcza wśród młodzieży) kształtuje się dopiero w latach sześćdziesiątych
naszego stulecia. Jeszcze w okresie międzywojennym w zasadzie nie uważano narkomanii
za chorobę i do klinik psychiatrycznych trafiali tylko nieliczni uzależnieni. W okresie po
wojennym narkomania była uważana przez długie lata za zjawisko charakterystyczne dla
społeczeństw zachodnich, obce naszej cywilizacji. Pojawieniu się narkomanii w latach
sześćdziesiątych towarzyszyło milczenie oficjalnych czynników politycznych i wychowaw
czych oraz lekceważenie faktów. W takiej atmosferze wybuch zjawiska na wielką skalę
spotkał się z brakiem przygotowania ze strony odpowiednich służb społecznych, głównie
tych, które winny prowadzić przeciwdziałania w środowiskach otwartych (szkoła, rodzina,
środowisko lokalne, grupy rówieśnicze). Przejawem braku przygotowania do przeciwdzia
łania jest brak adekwatnego rozeznania co do rozmiarów uzależnień w różnych środowi
skach i segmentach wiekowych młodzieży. O rozmiarach zjawiska niewiele można wnio
skować z oficjalnych statystyk służby zdrowia, policyjnych i czynników oświatowych.
Uzasadniając potrzebę badań nad rozmiarami spożycia alkoholu wśród młodzieży, po
służono się argumentem profilaktyki - nie jest ona skuteczna, jeśli nie wiemy, z jaką skalą
zjawiska mamy do czynienia. W przypadku narkomanii argument ten jest jeszcze mocniej
szy i nabiera nowego wymiaru. Ten szczególny wymiar i znaczenie wynikają z samej natu
ry narkomanii i mechanizmów jej rozprzestrzeniania się. O ile alkoholizm (oprócz wielu
innych uwarunkowań) jest wynikiem dłuższego procesu negatywnej socjalizacji, czymś
w rodzaju społecznego i kulturowego „dziedziczenia”, to uzależnienie narkotyczne może
powstać w wyniku jednostkowych kontaktów i akcydentalnych zderzeń z kulturą
narkotyczną. Można powiedzieć, że w przypadku narkomanii mamy do czynienia z epide
miologicznym charakterem jej rozwoju i opanowywaniem szerszych kręgów młodzieży.
Równocześnie środowiska i osoby zagrożone alkoholem można rozpoznać stosunkowo ła
twiej, niż ma to miejsce w przypadku narkomanii. Trzeba również wziąć pod uwagę, że
zagrożenia dla młodzieży nie stanowią w zasadzie zaawansowani i leczeni narkomani, lecz
ich rówieśnicy, zażywający narkotyki i zachęcający do wejścia w podkulturę narkotyczną.
Tak więc znajomość statystyk oficjalnych jest w gruncie rzeczy dalece niewystarczająca do
walki z narkomanią wśród normalnej populacji młodzieży.
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Reasumując, do projektowania działań profilaktycznych potrzebne jest w pierwszym
rzędzie najlepsze rozeznanie rozmiarów zjawiska w konkretnych środowiskach młodzieżo
wych, ustalenie zagrożeń typowych dla wyodrębnionych płaszczyzn systemu wychowaw
czego, poznanie różnic w stopniu nasilenia uzależnienia ze względu na typ szkoły i szczeble
kształcenia. Podobnie jak w przypadku alkoholu, specyfika i potrzeby działań profilaktycz
nych wymagają takiego badania rozmiarów uzależnień od środków narkotycznych, aby do
prowadziły one do obniżenia najbardziej prawdopodobnych wskaźników procentowych
uczniów (uzależnionych, zagrożonych czy mających kontakt ze środowiskami narkoma
nów) w obrębie oddziałów klasowych, poziomów klasowych w obrębie poszczególnych
szczebli i typów kształcenia oraz w obrębie wydzielonych środowisk lokalnych, a w rezul
tacie dzielnic i całego miasta. Dysponowanie takimi wskaźnikami nie tylko zaspokaja po
trzeby poznawcze, ale umożliwia opracowanie planu przeciwdziałań na różnych szczeblach
kształcenia i w obrębie różnych środowisk. Zasada ta została przyjęta w badaniach uzależ
nień uczniów szkół krakowskich. Ponieważ badaniami objęto ponad 32 tysiące uczniów,
a populację badawczą stanowili uczniowie niemal ze wszystkich szkół miasta, otrzymane
wyniki dają podstawę nie tylko do określenia rozmiarów uzależnienia w środowisku Krako
wa, ale można je ekstrapolować na szerszą populację młodzieży w polskich środowiskach
wielkomiejskich. W ten sposób badania uwzględniały aspekt poznawczy, ale ich zasadni
czej wartości należy się dopatrywać w aspekcie praktycznym, wyrażającym się w możliwo
ści określenia rozmiarów uzależnień w konkretnych, mniejszych układach organizacyjnych
systemu szkolnego. Dysponowanie danymi o rozmiarach uzależnień w skali konkretnej kla
sy szkolnej, całej szkoły czy środowiska lokalnego (dzielnicy) stwarza szansę profilaktyce
w tych podstawowych środowiskach, bezpośrednio oddziaływających na ucznia. Według
obiegowych opinii, najbardziej popularnym środkiem odurzającym wśród młodzieży, zwła
szcza licealistów, jest marihuana.
Ponieważ cele badań uwzględniały zarówno aspekty poznawcze, jak i profilaktyczne,
w zastosowanej ankiecie zawarte były pytania, z odpowiedzi na które można było wniosko
wać zarówno o rozmiarach zjawiska narkomanii, jak i o miejscu oraz kategorii osób rozpo
wszechniających środki odurzające. W tabeli XVII przedstawiono wyniki (liczby bez
względne i dane procentowe) odpowiedzi na trzy pytania (19, 20 i 22 ankiety) wiążące się
z powyższymi kwestiami.
Z danych zawartych w tabeli wynika, że do palenia marihuany przyznało się najwięcej
licealistów (w klasach trzecich 17%) i - jak można się było spodziewać - najmniej uczniów
szkół podstawowych. Pośrednie miejsce zajmują uczniowie szkół zawodowych, przy czym
w liceach zawodowych procent uczniów zażywających jest wyższy niż w szkołach zasadni
czych. Jeżeli wyniki te porównamy ze wskaźnikami dotyczącymi picia alkoholu, to łatwo
zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z odwrotną tendencją.
W tym miejscu warto zauważyć, że analogicznie jak w przypadku alkoholu, kierunek
wzrostu wskaźników przebiega od klas najniższych do najwyższych. Tak więc i w tym wy
padku badania dostarczyły wyników układających się według naturalnej prawidłowości, nie
można mówić o ich przypadkowości, a przez to zwiększa się stopień ich wiarygodności.
Negatywne odpowiedzi na pytanie 19 ankiety („Czy paliłeś marihuanę?”) weryfikowane są
odpowiedziami na pytanie 20 („Gdzie paliłeś?”). Porównując odpowiedzi kategorii „a”
w pytaniu 19 z odpowiedziami kategorii „a” pytania 20 („nie paliłem”), należałoby się spo
dziewać identycznych wskaźników procentowych. Ale taka całkowita zgodność możliwa
jest jedynie teoretycznie, natomiast w konkretnych badaniach, zwłaszcza w klasach młod
szych, jest praktycznie nieosiągalna. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w naszych badaniach,
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w rezultacie czego w większości przypadków obserwuje się niewielkie różnice pomiędzy
analogicznymi odpowiedziami na pytanie 19 i 20. Z porównania procentowych
wskaźników tych odpowiedzi wynika jednak, że różnice te są niewielkie (najwyższe w kla
sach siódmych i drugich szkół średnich, ale nie przekraczające 2-3%). W trzech przypad
kach (kl. VIII, kl. III LO i kl. II ZSZ) można przyjąć, że tych różnic w ogóle nie ma.
Tabela XVII

Palenie marihuany - miejsca zażywania i osoby nakłaniające

Liceum ogólnokształcące

Szkoła podstawowa

Treść pytania

kl. VII
Lb

%

424

5,3

kl 11

kl. VIII

Szkoła średnia zawodowa

kl 11

kl. III

ZSZ

kl. III

kl II

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

2907

87,4

2726

83,0

2533

88,7

2176

85,3

3269

89,0

4,1

420

12,6

556

17,0

345

11.3

376

14.7

398

11.0

7966 96,1

2810

84,4

2751

83,3

2479

86,2

2207

86,5

3270

89,3

Lb

%

19. Czy paliłeś
marihuanę?
a) tak

b) nie

7705 94,7

7495 95,9
344

20. Gdzie paliłeś?

a) nie paliłem

7918 97,4

59

0,7

83

1,0

71

2,2

73

2,5

64

2.2

44

1,7

97

2.6

c) prywatka,
zabawa

101

1,3

187

2.3

379

11.4

390

11,9

229

7,9

242

9,5

247

6,7

d) w domu

54

0,6

53

6.6

67

2,0

68

2,3

106

3,7

59

2.3

53

1,4

b) na wagarach

22. Kto Cię
częstował?

a) kolega z klasy

116

1.4

139

1.7

138

4,2

197

6,0

100

1.5

141

4.3

183

5,6

84

b) kolega ze szkoły

205

2,5

124

c) kolega spoza
szkoły

267

3,3

514

6.2

509

15,3

570

17,4

d) nieznajomy

152

1,9

241

3,0

148

4.5

163

5,0

411

96

3,4

103

4,0

160

4,4

2,9

78

3.0

127

3,5

14,2

440

17,2

475

13,0

3,3

118

4,8

124

3,4

Z odpowiedzi na pytanie 20 zasadniczo wnioskujemy jednak o innym ważnym proble
mie, a mianowicie o miejscu pierwszych kontaktów z marihuaną. Porównując odpowiedzi
kategorii „b”, „c” i „d”, łatwo zauważyć, że najczęściej do tych kontaktów dochodzi na tzw.
prywatkach i zabawach towarzyskich. Sytuacje te mają już miejsce w przypadku uczniów
szkół podstawowych, a zdecydowanie przeważają wśród uczniów szkół średnich, zwłasz
cza licealistów (ponad 11 % z ogólnej populacji, a ok. 70% w grupie tych, którzy mieli kon
takt z marihuaną). Fakt ten ma duże znaczenie dla profilaktyki. Wynika stąd logiczny wnio
sek, ale w praktyce trudny do zrealizowania: należałoby kontrolować towarzyskie spotkania
młodzieży, ale specyfika tych spotkań, ich prywatność i w zasadzie niedostępność taką kon
trolę uniemożliwia. Jest to jednak problem otwarty i rodzice oraz wychowawcy powinni
w tym wypadku szukać skutecznych rozwiązań. W mniej więcej tym samym stopniu do
kontaktów z marihuaną dochodzi podczas wagarów oraz w domu prywatnym.
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Analogiczny rozkład odpowiedzi występuje w pytaniu 22 („Kto Cię częstował?”). Zde
cydowanie przeważają tutaj odpowiedzi wskazujące, że osobami „częstującymi” czy nama
wiającymi są koledzy spoza szkoły. Uczniowie z tych samych klas i szkół oraz osoby całko
wicie nieznajome są tutaj znacznie rzadziej wymieniane, ale w całości stanowią ok. połowę
osób odpowiedzialnych za „inicjację” narkotyczną. W celach profilaktyki również te
wskaźniki powinny być poważnie przeanalizowane.
Wątpliwości można mieć co do wiarygodności odpowiedzi na pytanie 27 ankiety. Doty
czyło ono wiedzy uczniów na temat zażywania marihuany i narkotyków w szkole („Czy
w Twojej szkole są tacy, którzy palą marihuanę?”). Szczegółowe wyniki dotyczące tej kwe
stii znajdujemy w tabeli XVIII.
Stosunkowo niewielki procent uczniów twierdzi, że w ich szkole są uczniowie, którzy
zażywają marihuanę. Ale i te odpowiedzi mają pewną wartość diagnostyczną. Okazuje się,
że również w tym przypadku wraz z wiekiem uczniów (starsze klasy) wzrasta liczba odpo
wiedzi twierdzących. Najwięcej takich odpowiedzi udzielono w liceach ogólnokształcących
(ponad 30%), w dalszej kolejności w średnich szkołach zawodowych, a najmniej w siódmej
klasie szkoły podstawowej. Takie wyniki świadczą nie tylko o większych rozmiarach zjawi
ska w szkołach średnich, ale również o większym samopoznaniu się uczniów i bliższej wię
zi w grupie.
W tabeli XVIII znajdujemy również dane odnośnie do propozycji kupna narkotyków
i miejsca „częstowania”. Trzeba wcześniej zauważyć, że wskaźniki świadczące o zetknięciu
się z propozycją kupna nie pokrywają się całkowicie z liczbą uczniów, którzy wcześniej
twierdzili, że próbowali narkotyków. Ogólnie tych propozycji było więcej niż uczniów za
żywających. Najwięcej propozycji otrzymali uczniowie szkół średnich - najmniej podsta
wowych. I trzeba dodać, że propozycje te pochodziły najczęściej od znajomych pozaszkol
nych. Taki rozkład odpowiedzi świadczy o dużej koherencji wyników i wskazuje na
konieczność uwzględnienia w profilaktyce środowisk pozaszkolnych.
Dla opracowania sposobów przeciwdziałali narkomanii w szkołach ważna okazuje się
analiza odpowiedzi na pytanie 28 („Gdzie Cię częstowano narkotykami?”). Spośród czte
rech możliwych odpowiedzi zdecydowanie najczęściej wymieniano prywatne mieszkanie, a
w dalszej kolejności dyskotekę, klub, kawiarnię. Dotyczy to uczniów szkół średnich,
a zwłaszcza liceów ogólnokształcących. W przypadku szkół podstawowych zjawisko to
wygląda zupełnie inaczej, gdyż wśród tych uczniów jest znacznie mniej takich, którzy zaży
wali narkotyki, i oczywiście ich życie towarzyskie jest jeszcze czymś rzadkim. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że znacznie wyższe wskaźniki częstowania narkotykami występują
wśród uczniów liceów ogólnokształcących niż szkół zawodowych. Wyniki te są zbieżne
z odpowiedziami dotyczącymi miejsca palenia marihuany. Zjawisko to należy tłumaczyć
tym, że więcej uczniów szkół zawodowych pochodzi spoza Krakowa, zamieszkuje w inter
natach i nie ma tylu możliwości organizowania „prywatek”, a nawet przebywania w ka
wiarniach i klubach. Z danych tych wynikają określone wskazania profilaktyczne, w tym
przypadku głównie pod adresem rodziców licealistów.
Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że znacząco duży procent uczniów szkół podstawo
wych również zetknął się zarówno z propozycją kupna narkotyków, jak też był nimi „czę
stowany”. Chociaż wskaźniki procentowe w tych przypadkach nie są zbyt wysokie (poza
jednym przypadkiem klasy ósmej - 3,5%), to gdy weźmiemy pod uwagę ogólną ilość ucz
niów (liczby bezwzględne), doliczymy się kilkuset uczniów mających propozycję kupna
i „poczęstunku”. Zdecydowanie przeważają tutaj odpowiedzi wskazujące, że osobami „czę
stującymi” czy namawiającymi są koledzy spoza szkoły. Uczniowie z tych samych klas
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i szkół oraz osoby całkowicie nieznajome są znacznie rzadziej wymieniane, ale w całości
stanowią około połowy osób odpowiedzialnych za „inicjację” narkotyczną. W celach profi
laktyki również te wskaźniki powinny być poważnie przeanalizowane.
Tabela XVIII

Narkotyki - miejsca pierwszych kontaktów

Treść pytania

Liceum ogólnokształcące

Szkoła podstawowa

kl. VII
Lb

%

Lb

%

Lb

kl. 11

kl. III

kl. 11

kl. VII

%

Lb

Szkolą średnia zawodowa

%

Lb

kl 11

kl. III
%

Lb

ZSZ

%

Lb

%

24. Czy proponowano Ci
kupno narkotyków?

a) nie

b) przed szkolą

c) znajomi szkolni
d) w szkole

7901

79,0 7879 95,0 2867 86,2 2727 83,1 2489 86,4 2141

51

0,7

56

0.7

53

1,6

89

2,7

39

1,3

127

1.6

302

3.6

311

9,3

331

10,0

283

9,8

50

0.7

52

0,7

96

3,0

135

4,3

67

2,3

587

7,2

747

9.0

1111

33,4 1036 31,6

522

18,1

88,4 3201

87,2

1.4

46

1.3

290 11,3

335

9.0

3,2

85

2,3

644 25,2

535

14,5

38

83

27. Czy w Twojej szkole
zażywają marihuanę?
a) tak

b) nie

7542 92,8 7542 91,0 2216 66,6 2246 68,4 2356 81,8

1908 74,6 3132 85,5

28. Gdzie Cię częstowano
marihuaną?

78

1.0

b) w pobliżu szkoły

129

c) w dyskotece,
kawiarni

114

d) w prywatnym
mieszkaniu

70

a) w szkole

e) nie częstowano

75

2.3

83

89

2.7

2,0

89

2,7

3,5

302

9.0

2,0

259

7,8

338 10,2

86

1.0

1.6

171

1,4

291

0,9

173

54

1.8

2,5

66

360 11,0

212
189

37

1,4

2,2

59

7,3

254

6,5

205

7738 95,2 7568 91,5 2588 77,7 2426 73,9 2357 81,8

81

2,2

2,3

96

2,6

9,9

288

7.8

8,0

330

9,0

1997 78,2 2872 78,3

3.1.3. Narkotyki „twarde” i „kleje”
Chociaż nie możemy mieć całkowitej pewności, czy wszyscy badani uczniowie „na co
dzień” mają świadomość różnicy między konsekwencjami zażywania marihuany i narkoty
ków „twardych”, to jednak w badaniach dążono do wyraźnego rozgraniczenia tych dwóch
sposobów narkotyzowania się. Jak już wcześniej zaznaczono, zasadniczym celem badań
było określenie najbardziej prawdopodobnych rozmiarów zjawiska narkomanii. Z tego
względu zarówno pytania ankiety, jak i informacje podane przez ankieterów, przed i w trak
cie udzielania odpowiedzi, różnice te wyraźnie podkreślały. Można więc zakładać, że ankie
towani uczniowie owe różnice uwzględnili, co oznacza, iż w ustalaniu ostatecznych rozmia
rów narkomanii poszczególne rodzaje narkotyzowania się (marihuana, narkotyki „twarde”
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i „kleje”) należy ujmować łącznie. Z punktu profilaktyczno-wychowawczego zachodzi jed
nak konieczność bliższego rozeznania w rozmiarach zażywania trzech grup środków odu
rzających. Oczywiście, narkotyki „twarde” muszą być traktowane ze szczególną uwagą.
W tabeli XIX zawarte są dane, na podstawie których możemy wnioskować o rozmiarach
zażywania narkotyków „twardych” (pytanie 30) i „wąchania klejów” (pytanie 32 dotyczące
wiedzy o tym zjawisku wśród kolegów i pytanie 33 bezpośrednio dotyczące badanych ucz
niów).
Ze względu na zasadniczy cel niniejszych rozważań (rozmiary narkomanii wśród ucz
niów szkół podstawowych i średnich), należy uwzględnić zarówno kierunek wzrostu
wskaźników procentowych, jak i ich wartości występujących w poszczególnych klasach
i typach szkół. Oceny tych wskaźników muszą być bardzo subtelne, gdyż rozpatrywane od
dzielnie są zdecydowanie niższe od wskaźników uzyskanych w przypadku rozmiarów zaży
wania marihuany. Również różnice w wielkościach tych wskaźników pomiędzy klasami
i typami szkół są minimalne. Mając na uwadze naturę i wagę zjawiska, wszystkie te
wskaźniki i różnice między nimi ze względu na typ szkoły i klasy należy traktować bardzo
poważnie. Odnosząc tę zasadę do danych zawartych w tabeli XIX, również w przypadku
zażywania narkotyków „twardych” zauważamy tendencję wzrostową występującą wraz
z wiekiem uczniów oraz szczeblem i typem szkół.
O ile w szkołach podstawowych liczba uczniów przyznających się do zażywania narko
tyków nie przekracza 1 %, to w szkołach średnich takich uczniów jest średnio dwa razy wię
cej. Tak więc obserwujemy, że pomiędzy szkołą podstawową a średnią rozmiary zażywania
narkotyków wzrastają skokowo; ich różnica jest dwukrotna. Warto również wziąć pod uwa
gę odpowiedzi na te pytania, z których można wnioskować o stopniu zaawansowania w nar
komanii, czyli o częstotliwości zażywania narkotyków „twardych”. Chodzi tu o odpowiedzi
na pytania, które w tabeli XIX oznaczono jako „d” („więcej niż 5 razy”). Analizując odpo
wiednie dane, zauważamy, że w liceach ogólnokształcących takich odpowiedzi jest prawie
czterokrotnie więcej niż w szkołach podstawowych. Możemy więc wnioskować o zjawisku
utrwalania się narkomanii wśród licealistów. I ten właśnie wniosek, wyprowadzony z ukła
du liczb odzwierciedlających wypowiedzi samych uczniów, jest najważniejszym sygnałem
niebezpieczeństwa zjawiska narkomanii wśród młodzieży szkolnej. W świetle takiego ukła
du danych stosunkowo małe rozmiary narkomanii w szkołach podstawowych nie mogą być
lekceważone.
Jeżeli wskaźniki ze szkół podstawowych porównamy z odpowiednimi wskaźnikami dla
szkół średnich, to teza o gwałtownym wzroście rozmiarów zjawiska, wraz z wiekiem ucz
niów i przechodzeniem na wyższe szczeble kształcenia, całkowicie się potwierdza. Chociaż
w przypadku „wąchania klejów” nie obserwuje się wzrostu skokowego, to jednak
wskaźniki liczbowe we wszystkich klasach są znacznie wyższe niż w przypadku narkoty
ków „twardych”. Traktując ściśle odpowiedzi badanych uczniów, można twierdzić, że śred
nio ok. 5% uczniów wszystkich typów szkół doświadczyło „wąchania klejów”, a większość
z nich dwukrotnie. W liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych ok.
1 % uczniów ma trwały kontakt z tym rodzajem odurzania się. Chociaż nie można przywią
zywać dużej wagi do pytania 32 („Czy twoi koledzy wąchają kleje?”), to jednak warto od
notować, że w tym przypadku liczba odpowiedzi twierdzących jest znacząco większa, co
oznacza, że we wszystkich klasach i typach szkół znajduje się znaczący odsetek uczniów
„wąchających kleje”.
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Tabela XIX
Narkotyki „twarde” i „kleje”. Rozmiary zjawiska według szkól (podstawowe i średnie)

Treść pytania

Liceum ogólnokształcące

Szkoła podstawowa

kl. VIII

kl. VII
Lb

%

Szkoła średnia zawodowa

kl. III

kl II

Lb

%

Lb

%

Lb

8141

98,2

3173

95,4

3105

kl II

%

Lb

ZSZ

kl II

kl.III
%

Lb

%

Lb

%

2443

95,7

3505

95,6

30. Czy zażywasz
narkotyki?

a) nie

8019 98,6

94,6 2772 96,3

b) jeden raz

56

0,7

77

0,9

55

1.6

61

1,9

65

1.9

52

2.0

58

1.6

c) 5 razy

13

0.2

28

0.3

32

1.0

48

1,6

20

0.6

29

1,1

34

0.9

d) więcej niż 5 razy

41

0.5

43

0.6

67

2,0

68

1,2

30

1,2

28

1,0

70

1,9

a) tak

1331

16,4

1778

21.5

987

30,0

946

29,0

782

27.1

859

33,6

b) nie

6798

83,6

6511

78,5

2340 70,0 2336 71,0 2096 72,9

1693

66.4

2677

73.0

7781

95.7

7926 95,6

3155

95.0

3171

95,6

2449

96.1

3441

93,9

4,0

90

2.7

105

3,8

91

3,5

192

5.2

1,0

21

0,7

20

0,6

12

0,4

34

0,9

32. Czy koledzy
wąchają?
990 27,0

33. Czy wąchasz
kleje?
a) nie
b) 1-2 razy

c) robię to często

282

3,5

302

3.6

136

66

0.8

61

0.8

30

96,6 2753

Przedstawione Wyżej dane (tabele XVII, XVIII i XIX) pozwalają stosunkowo szczegó
łowo wniknąć w rozmiary zjawiska narkomanii w poszczególnych klasach oraz typach
i szczeblach szkół. Ujęcie danych procentowych oddzielnie dla trzech grup środków odu
rzających i uwzględnienie zróżnicowania według klas (klasy siódme - ósme w szkołach
podstawowych i drugie - trzecie w średnich) przyczynia się do pogłębienia tej szczegóło
wości oraz pozwala na ukazanie kierunku wzrostu rozmiarów ze względu na szczeble
kształcenia. Równocześnie takie zróżnicowanie prowadzi do zatracenia ogólnego obrazu
rozmiarów narkomanii na poszczególnych szczeblach i w rozmaitych rodzajach szkół.
Bardziej całościowe spojrzenie na rozmiary narkomanii wśród młodzieży szkolnej umożli
wiają dane zawarte w tabeli XX, w której przedstawiono odsetki odpowiedzi na pięć pod
stawowych pytań ankiety self-report.
Aby na podstawie powyższych danych ustalić odsetki uczniów w poszczególnych ty
pach szkół, którzy w różnym stopniu mają kontakt z różnymi środkami odurzającymi, nale
żałoby dodać wskaźniki procentowe odpowiedzi twierdzących na pytania 19, 30 i 33. Oczy
wiście, jest to zabieg nieco ryzykowny (gdyż w dalszym ciągu możemy mieć wątpliwości,
czy odpowiedzi wszystkich uczniów są rozłączne ze względu na rodzaj środków odurzają
cych), ale prowadzi on jednak do określenia przybliżonych, ogólnych rozmiarów kontaktu
z narkotykami w poszczególnych typach szkół. Stosując ten sposób oceny, otrzymujemy
następujące globalne wskaźniki procentowe: w szkołach podstawowych 9,37% uczniów
zetknęło się z narkotykami (zażywa systematycznie, sporadycznie lub miało kontakt jedno
razowy); w liceach ogólnokształcących wskaźnik ten wynosi 20,9%; w średnich zawodo
wych (technika i licea zawodowe) 21,1%, a w zasadniczych szkołach zawodowych 21,3%.

104
Tabela XX

Narkotyki - zestawienie ogólne

Treść pytania

Szkoła
podstawowa

Liceum
ogólnokształcące

N- 16418

19. Czy paliłeś marihuanę?

a) tak

ZSZ

Średnie zawodowe

N-6609

N - 5430

N - 3667

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

-

-

-

-

-

-

-

-

15650

95,3

5633

85,2

4709

86,7

3269

89,1

14,7

4,6

976

721

13,2

398

10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

15780

96,1

5595

84,6

4630

70,0

3201

87,2

b) przed szkoli)

107

0,6

142

2,1

77

1,4

46

1,2

c) znajomi szkolni

429

2,6

642

9.7

573

10,5

335

9,1

d) w szkole

102

0.6

231

3,4

150

2.7

85

2,3

-

-

-

-

-

-

-

0.9

164

2,4

91

1,6

81

2.2

b) nie
24. Czy proponowano
Ci kupno narkotyków?

a) nie

28. Gdzie cię częstowano?

a) w szkole

768

164

b) w pobliżu szkoły

300

1,8

172

2,6

125

2,3

96

2,6

c) w dyskotece, kawiarni

405

2,4

662

10,0

466

8,5

288

7,8

d) w prywatnym
mieszkaniu

243

1.4

597

9,0

394

7,2

330

8,9

15306

93,2

5014

75,8

4354

80,1

2872

78,3

-

-

-

-

-

-

-

-

16160

98,4

6278

95,0

5215

96,0

3505

95,5

e) nie częstowano
30. Czy zażywasz narkotyki?

a) nie

b) jeden raz

56

0,3

77

1,1

108

1,9

58

1,5

c) 5 razy

13

0,07

28

0,4

49

0,9

34

0,9

d) więcej niż 5 razy

41

0,2

43

0,6

58

1,0

70

1,9

-

-

-

-

-

-

-

15707

95,6

6326

95,7

5202

95,8

3441

93,8

b) 1-2 razy

584

3,5

226

3,4

196

3,6

192

5,2

c) robię to często

127

0,7

51

0,7

32

0,5

34

0,9

33. Czy wąchasz kleje?

a) nie

-

Powyższych wyników nie należy traktować jako całkowicie ścisłych i adekwatnych dla
wszystkich uczniów Krakowa, i bez zastrzeżeń reprezentatywnych dla całej populacji mło
dzieży uczącej się w polskich szkołach. Za ich wiarygodnością przemawia konstelacja wy
ników - wskaźniki w szkołach podstawowych są dwukrotnie niższe niż w średnich, a więc
odzwierciedlają naturalne tendencje podatności na narkotyki wraz z wiekiem uczniów.
Ustalone wyniki nie pozostają w głębszej sprzeczności z argumentami „zdroworozsądko
wymi”, odczuciami intuicyjnymi, oraz są porównywalne z wynikami przytaczanymi przez
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B. Hołysta (1993). W świetle tych danych, ukazujących najwyższe rozmiary narkomanii
wśród uczniów szkół zawodowych, potwierdza się teza o większej podatności na uzależnie
nie w środowiskach robotniczych (wśród uczniów szkół zawodowych większość jest po
chodzenia robotniczego). Równocześnie, sformułowana przy okazji analizowania przestęp
czości teza o kryzysie szkolnictwa zawodowego w świetle tych wyników znajduje dodatko
we uzasadnienie.

Rozdział 4

Zaburzenia w zachowaniu
i niedostosowanie społeczne

Współczesne teorie oparte na wynikach badań empirycznych traktują dojrzałe formy za
chowań dewiacyjnych jako rezultat długotrwałego procesu, którego początek ma miejsce
we wczesnych okresach rozwojowych. Szczególne znaczenie ma tutaj okres nauki szkolnej,
w którym dokonują się ważne przemiany związane z biopsychicznym dojrzewaniem i wra
staniem dziecka w szerszy kontekst społeczny. W okresie tym u pewnej części młodzieży
daje się zauważyć już wyraźnie zaznaczone formy zaburzeń w zachowaniu, a więc przeja
wy dewiacji w stosunku do kulturowo określonych norm i standardów zachowań. Zaburze
nia te są groźne dla dalszego rozwoju samego dziecka, a równocześnie, ze względu na spo
łeczny wymiar zaburzonego zachowania, w poważnym stopniu zakłócają normalny prze
bieg funkcjonowania grupy rówieśniczej i utrudniają realizację zadań dydaktycznych i wy
chowawczych, jakie podejmują nauczyciele w klasie szkolnej. Waga zaburzeń w zachowa
niu jako problemu pedagogicznego zwiększa się wraz z komplikowaniem się ekologicznych
i społeczno-psychologicznych warunków życia, a wskaźnikami mogą tutaj być rozmiary
zjawiska zaburzeń czy społecznego niedostosowania dzieci. I tak, jeśli jeszcze w latach sie
demdziesiątych rozmiary niedostosowania w szkołach podstawowych ustalono na poziomie
2-3% (J. Konopnicki, 1979), a w domach dziecka na poziomie 17% (B. Urban, 1982), to
sondaże przeprowadzone w ostatnich latach sygnalizują gwałtowny wzrost tych
wskaźników we wszystkich środowiskach wychowawczych. I tak, w szkołach podstawo
wych rozmiary te osiągają nawet kilkanaście procent ogółu uczniów, a w domach dziecka
ponad 30% wychowanków (B. Urban, 1997).
Rozwój zaburzeń w zachowaniu w kierunku wyraźnych i chronicznych dewiacji objawia
się m.in. tym, że w początkowej fazie rozwoju zaburzenia występują w formach globalnych,
mało zróżnicowanych, a w niektórych przypadkach przez długi czas (niekiedy stale) utrzy
mują się symptomy treściowo przeciwstawne, które dają podstawę do klasyfikowania okre
ślonego przypadku do różnych typów zaburzeń czy niedostosowania. Wszystko to sprawia
określone trudności nauczycielom, którzy bezpośrednio odczuwają problem, ale najczęściej
nie są w stanie na tyle adekwatnie zdiagnozować dany przypadek, aby możliwe było podjęcie
minimum zabezpieczeń natury profilaktyczno-terapeutycznej. W tej sytuacji celowe jest
przedstawienie najbardziej przydatnych z punktu potrzeb praktyki wychowawczoprofi taktycznej typologii zaburzeń i niedostosowania społecznego, które równocześnie nie są
wystarczająco spopularyzowane w polskiej literaturze psychologicznej i pedagogicznej.
Dopełnieniem prezentacji problemów typologii są zamieszczone w dalszej kolejności
ujęcia zaburzeń w zachowaniu w perspektywie ekologicznej i socjologicznej. Dzięki pozna
niu głównych kryteriów typologii nauczyciel może głębiej wniknąć w psychologiczną natu
rę zaburzeń, a poprzez zapoznanie się z niektórymi ekologiczno-socjologicznymi uwarun
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kowaniami funkcjonowania dziecka zaburzonego w klasie szkolnej, może podjąć próbę wy
pracowania skuteczniejszych metod zapobiegania i korygowania zaburzeń.

4.1. Problemy typologii niedostosowania społecznego i zaburzeń
w zachowaniu
Typologia zróżnicowanych przejawów społecznego niedostosowania przyczynia się do
głębszego poznania złożonej natury ludzkiego zachowania i dostarcza teoretycznych prze
słanek do wypracowania racjonalnych zasad ograniczania zjawisk z zakresu patologii spo
łecznej. Analogicznie jak w innych dziedzinach, badania nad niedostosowaniem społecz
nym zmierzają do wypracowania typologii możliwie prostej i akceptowanej przez najszer
sze kręgi specjalistów.
Analiza dotychczasowych osiągnięć poznawczych wyrażających się w funkcjonowaniu
wielu typologii, a zwłaszcza śledzenie aktualnych wysiłków badawczych nie wskazuje jed
nak, aby taki zadowalający stan został kiedykolwiek osiągnięty. Oznacza to, że typologia
zachowań społecznie niedostosowanych będzie stałym problemem empirycznych badań
i teoretycznych rozważań, podejmowanych ze szczególną intensywnością w przełomowych
momentach pojawiania się znaczących osiągnięć w naukach prowadzących badania podsta
wowe oraz po weryfikowaniu rzetelności nowych procedur i technik diagnostycznych.
Typologia jest integralnym etapem procesu poznawczego, a jej szczególna wartość wy
raża się w badaniach empirycznych, gdyż pozwala na wyodrębnienie charakterystycznych
cech lub najistotniejszych elementów badanej rzeczywistości, czyli syntetyczne ujęcie wy
ników badań.
W przypadku zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego tymi cechami
(elementami) są te konstrukty psychiczne, które zgodnie z określoną teorią składają się na
zaburzony „rdzeń osobowości”, a o których wnioskujemy na podstawie empirycznych
wskaźników, jakimi są konkretne korelaty behawioralne (symptomy zachowań). Pierwo
wzory poszukiwań „przestępczego rdzenia osobowości” znajdujemy w badaniach W. Healy’ego i A. Bronera (za Shoemaker D.J., 1990), Gluecków, McCord i McCord (1956), Robinsa (1966) czy Eysencka (1977).
W zależności od ogólniejszych orientacji teoretycznych i doświadczeń badawczych au
torzy ci za główne składniki „przestępczego rdzenia osobowości” uważali psychopatie socjopatie, ekstrawersje, a niekiedy pojęcie rdzenia sprowadzali do długiej listy różnorod
nych (a nawet przeciwstawnych) cech, takich jak agresywność, niestałość emocjonalna, nie
dojrzałość, egocentryzm, brak zahamowań, sugestywność i pasywność (Bromberg, za
D.J. Shoemaker, 1990).
Próby te zasadniczo zmierzały do zidentyfikowania głównego pierwiastka przestępcze
go zachowania, a pomijały kwestie typologii. Współcześni kontynuatorzy tego nurtu kon
centrują się na kryteriach adekwatnej typologii cech i skłonności przestępczych, a w konse
kwencji wypracowują strategie resocjalizacyjne, których istotą jest zróżnicowane ujęcie
w zależności od diagnozy kierunku i stopnia nasilenia tych cech, np. koncepcja H. Quaya
(K. Pospiszyl, 1990) i Sullivana - Warren (L. Pytka, 1993).
W jeszcze większym stopniu praktyczne korzyści trafnej typologii uwidaczniają się na
gruncie profilaktyki dewiacyjnych zachowań (w tym przestępczości, której istota sprowa
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dza się do zatrzymania niekontrolowanej ewolucji wczesnych zaburzeń zachowania i proce
su społecznego niedostosowania). Według współczesnych badaczy w prewencji chronicznej
przestępczości i chorób psychicznych, pojawiających się w okresie adolescencji, zasadnicze
znaczenie ma trafna diagnoza - typologia nie wyprofilowanych i wielokierunkowych zabu
rzeń w zachowaniu, przejawiających się około szóstego roku życia dziecka. I tak, Robins
i Earls (1986) podają, że spośród dzieci w wieku 6 lat przejawiających od 5 do 7 sympto
mów zaburzeń, 24% rozwinęło antyspołeczną osobowość w przeciwieństwie do 16% tych,
u których symptomy zaburzenia zaobserwowano między 6. a 12. rokiem życia. Współczes
ne badania koncentrują się głównie na agresji, stąd wielką wagę przywiązuje się do wyod
rębnienia aktów agresji we wczesnych okresach życia i trafnego zakwalifikowania danego
przypadku (na podstawie jeszcze niezbyt wyraźnych symptomów agresji uwikłanych
w szerszy kontekst zaburzonych zachowań) do odpowiedniego typu zaburzenia.
Trafna typologia w tym okresie pozwala na ukierunkowanie profilaktyki i terapii.
W świetle współczesnych wyników badań, diagnozy i typologii nie możemy traktować jako
jednorazowych operacji dokonywanych jedynie we wczesnych okresach rozwojowych. Jak
informują badania prowadzone przez Achenbacha (1978), zachowania antyspołeczne podle
gają transformacji między wczesnym okresem rozwojowym a adolescencją, co wyraża się
w tym, że pewna część zachowań jawnych (agresja) przekształca się w zachowania ukryte,
głównie kradzieże. Przeprowadzona po tym okresie transformacji diagnoza prowadzi do
rewizji pierwotnej typologii dokonanej w okresie przedszkolnym. Te i wiele innych spo
strzeżeń, zarejestrowanych w toku badań longitudinalnych, można traktować jako wystar
czające argumenty na rzecz konieczności diagnozowania i typologii zaburzeń w zachowa
niu i weryfikowania ich w przełomowych okresach życia.
W polskiej literaturze psychologicznej i pedagogicznej z propozycjami klasyfikacji (ty
pologii) zachowań podlegających ocenom społecznym spotykamy się w kontekście analiz
i rozważań nad istotą i przejawami społecznego niedostosowania. W szczytowym okresie
zainteresowania tą problematyką (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte) nie tylko zgroma
dzono wiele danych uprawniających wnioskowanie o rozmiarach niedostosowania w róż
norakich środowiskach wychowawczych i przejawach tego zjawiska w różnych kategoriach
wiekowych młodzieży, ale przedstawiono kilka oryginalnych koncepcji jego typologii. Spo
śród nich na szczególną uwagę zasługuje oparta na teorii Pawłowa typologia zaburzeń
H. Spionek (dwa typy ekspansywne: nadpobudliwy i nadwrażliwy - oraz dwa o przewadze
bierności: zahamowany, napięty emocjonalnie - i spowolniały, uczuciowo obojętny).
W dawniejszej literaturze psychiatrycznej i psychologicznej zaznaczyła się tendencja zawę
żenia zaburzeń w zachowaniu (trudności wychowawczych) do nerwowości i nerwicy, nato
miast bierne i zahamowane formy zaburzeń traktowano drugoplanowo.
Tendencja ta była wynikiem trudności diagnostycznych i klasyfikacyjnych. I tak, K. Dą
browski zajmował się głównie nadpobudliwością, którą odnosił do pięciu sfer: psychoru
chowej, afektywnej, sensualnej, umysłowej i wyobrażeń (K. Dąbrowski, 1959), a I. Obuchowska nerwicami (1977). Neurotyczność, chociaż najczęściej wyodrębniona jako specy
ficzna kategoria lub istotna komponenta typu zachowania, jest również łączona z innymi
typami wadliwego funkcjonowania jednostki. I tak, K. Pospiszyl, wyróżniając trzy główne
rodzaje wadliwych postaw społecznych, czyli neurotyczność, przestępczość i psychopatie,
uważa równocześnie, że bardzo często trudno te formy od siebie oddzielić (K. Pospiszyl,
1973, s.59).
W przytoczonych wyżej klasyfikacjach, jak również w większości przedstawionych
w literaturze psychologicznej, widoczna jest tendencja dychotomicznego ujmowania zabu-
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rżeń (aktywne - bieme, wewnętrzne - zewnętrzne), chociaż trudno mówić tu o dychotomii
w sensie logicznym (adekwatność i rozłączność). Tendencja ta obecna jest również w typo
logii D.H. Stotta, a z całą wyrazistością występuje w koncepcji T.M. Achenbacha. Bieguna
mi tej dychotomii są w gruncie rzeczy ekstrawersja-introwersja, chociaż bieguny te są
różnie określane. I tak, zaburzenia zewnętrzne, aktywne (over-reactive) i wewnętrzne, bier
ne, wycofane (under-reactive), jakie wyróżnia Stott, można odnieść do wyróżnionych przez
T.M. Achenbacha zachowań eksternalizacyjnych (undercontrolled) i internalizacyjnych
(overcontrolled). Chociaż w klasyfikacji D.H. Stotta istota podziału sprowadza się do re
aktywności, a Achenbach upatruje jej w kontroli, to w gruncie rzeczy z obydwóch koncep
cji wynikają te same konsekwencje natury diagnostycznej, sprowadzające się do analizy
znaczenia aktów behawioralnych. Co więcej, te obydwie klasyfikacje mogą być odnoszone
do typologii Pawłowa (siła i ruchliwość procesów nerwowych), Eysencka (ekstrawersja introwersja) oraz tych klasyfikacji, które operują pojęciem „reaktywność” czy „próg wrażli
wości” (J. Strelau, 1985).
W koncepcjach Stotta i Achenbacha istnieje jeszcze drugie, formalne podobieństwo.
Obydwie koncepcje zachowują zasadę dychotomiczności na szczeblu pierwotnego podzia
łu, który nie jest ostateczny, lecz stanowi podstawę do podziału wtórnego, dającego w osta
teczności rozbudowaną typologię. W rezultacie D.H. Stott wyróżnia cztery rodzaje niedo
stosowania, a T.M. Achenbach trzy rodzaje zaburzeń w zachowaniu.
Pomiędzy typami zawartymi w obydwóch koncepcjach, mimo pozornych różnic, zacho
dzą określone zbieżności treściowe. Typologia Stotta jest już dostatecznie opisana (J. Kono
pnicki, 1971, B. Urban, 1972) i z tego względu w tym miejscu podana zostanie tylko jej
najogólniejsza charakterystyka.

4.1.1. Typologia D.H. Stotta
1. Zachowanie wrogie (hostility)

Zasadniczym składnikiem tego typu zachowania jest agresywność. Stott podkreśla śro
dowiskową etiologię wrogości (mieszczącą się głównie w obrębie rodziny i innych grup
pierwotnych jednostki) ukierunkowaną głównie na świat społeczny. Wrogość jest wynikiem
sumy doświadczeń frustracyjnych doznawanych w różnych okresach życia, przy czym za
sadnicze znaczenie mają okresy przełomowe (dorastanie). Warto podkreślić, że chociaż
w ostatnich dekadach (pod wpływem Lorenza) wraca się do tych interpretacji, które agresję
- wrogość wiążą z czynnikami wrodzonymi, to jednak najwłaściwsze wydają się ujęcia
eklektyczne wykorzystujące dorobek różnych perspektyw, a więc psychodynamicznej (Aihchom, 1955), bechawiorystycznej (Bandura, Walters, 1968) czy poznawczej (A. Frączek,
1986). W kształtowaniu wrogości dominującą rolę odgrywają oddziaływania punitywne ze
strony rodziców (wkomponowane nierzadko w trwałe układy przemocy), rówieśników,
a także wzory lansowane przez środki masowego przekazu. Analizy indywidualnych przy
padków ujawniają rozbudowę przejawów wrogości w złożone postawy i generalizowanie
się ich w szerokim zakresie układów społecznych, oraz ich utrwalanie się i trwanie w dłu
gich okresach życia.
W wielu przypadkach postawy wrogie ulegają dwukierunkowej transformacji, a więc al
bo stają się ukrytymi nastawieniami, albo przybierają formy jawne w postaci przemocy i róż
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nych aktów przestępczych. Wrogość jako postawa stosunkowo łatwo poddaje się obiektyw
nej analizie, chociaż łatwość obserwowania behawioralnych przejawów wrogości powoduje,
że w środowiskach młodzieży jej rozmiary są często wyolbrzymiane i do tego typu sprowa
dza się całość zjawiska zaburzeń i niedostosowania. Decyduje tu sama istota agresji - wrogo
ści sprowadzająca się do wyrządzania krzywdy i szkód innym osobom. W przeciwieństwie
do innych typów zaburzeń (biernych) skutki wrogości nie mogą być nie zauważone.
2. Zahamowanie

Zachowania tego typu znacznie rzadziej rozpoznaje się w populacji dzieci, i to nie tylko
ze względu na większe trudności diagnostyczne niż w przypadku wrogości, ale też na rzeczy
wiście mniejszą liczbę dzieci zahamowanych. Na zahamowanie składają się: skłonność do
przeżywania stanów depresyjnych oraz bierność i wycofywanie się z sytuacji społecznych
i nowych. Dzieci tego typu są nieśmiałe, lękliwe, nie osiągające sukcesów proporcjonalnych
do swoich możliwości intelektualnych. Bojaźliwość nie pozwala im adekwatnie zachowywać
się w sytuacjach problemowych, w obecności osób nowych i oficjalnych, ze strony których
odczuwają zagrożenie. Nie są również predysponowane do konkurencyjnych układów ró
wieśniczych, stają się często ofiarami rówieśników, niekoniecznie posiadających większe
możliwości. Chociaż nie sprawiają większych kłopotów zarówno wychowawcom, jak i ró
wieśnikom, nie posiadając znaczących zdolności oddziaływania na otoczenie (nadmierna
kontrola, brak poczucia mocy) i kompetencji społecznych, są mało popularne i zajmują ni
skie pozycje w grupie rówieśniczej. W sytuacjach trudnych mogą zmieniać kierunek zacho
wania i mogą wybuchać gniewem. Z zahamowaniem mogą występować symptomy nerwo
wości, zaburzenia snu, obgryzanie paznokci, pocenie się, itp.
Większość badaczy uważa, że w poszczególnych okresach rozwojowych zahamowanie
wiąże się z osłabieniem centralnego systemu nerwowego, spowodowanym czynnikami róż
nej natury.
3. Zachowanie niekonsekwentne

Ten typ wyróżniony został w toku późniejszych prac badawczych Stotta i M. Marston
(1969). Istotą tego typu zachowania jest trudność w koncentracji uwagi, pochopność i nie
konsekwencja w działaniu. Niekonsekwencja przejawia się w sferze poznawczej, werbalnej
i w ustosunkowaniu się do otoczenia społecznego (zachowanie to narusza normy społeczne
i jest niedostosowane). Badania neurologiczne i za pomocą testów organicznych ujawniły
organiczną etiologię „niekonsekwencji”. Zachowanie niekonsekwentne można przyrównać
do nadpobudliwości. Dziecko „niekonsekwentne” nie może wstrzymać się z reakcją
w chwili zadziałania bodźca, nie sprowadza tego bodźca do „poznawczej mapy”, przez co
nie wykorzystuje wcześniejszego doświadczenia, tym samym nie wybiera najbardziej ade
kwatnej realizacji. Reakcje są nie przemyślane, przypadkowe, rzadko dostosowane do wy
mogów sytuacji, czyli niekonsekwentne. Badania diagnostyczno-selekcyjne ujawniają, że
dzieci takich jest ok. 30% ogólnej populacji jednostek niedostosowanych (B. Urban, 1972).
4. Aspołeczność
Ten typ zachowania może być przyrównany do socjopatii, a według Stotta stanowi koń
cowy etap rozwoju nie kontrolowanej agresji i wrogości. Jednostki aspołeczne odznaczają
się okrucieństwem, manipulują otoczeniem społecznym, nie znają litości, nie są zdolne do
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syntonii i empatii, nie uznają ograniczającego wpływu zewnętrznej rzeczywistości. Jednos
tki aspołeczne nieuchronnie wpadają w przestępczość, zwłaszcza gwałtowną.

4.1.2. Typologia T.M. Achenbacha
Typologię Achenbacha przytaczam ze względu na potrzebę analizy empirycznego mate
riału zebranego przy zastosowaniu technik diagnostycznych zaburzenia w zachowaniu,
opracowanych przez tego autora i jego współpracowników, a mianowicie trzy wersje arku
sza obserwacyjnego (wersja dla rodziców - Child Behavioral Checklist; wersja dla nauczy
cieli - Teachers Report Fornr, wersja dla młodzieży od 14 do 18 lat - Youth Self-Report).
Raportowane przez rodziców (CBCL) lub nauczycieli (TRF) symptomy poddawane są od
powiedniej procedurze analitycznej (Achenbach, 1991), w wyniku której otrzymuje się pro
fil zachowania ujmujący jakościowo i ilościowo zaburzone - niedostosowane zachowanie
danego dziecka. W wyniku zastosowania odpowiedniej procedury przedstawionej w trzech
wersjach podręcznika (T.M. Achenbach, 1991), zaobserwowane symptomy (itemy) są pod
stawą do wykreślenia profilu zaburzonego - niedostosowanego zachowania dziecka
i zakwalifikowania go do jednego z dwóch typów zachowania, a mianowicie typu internalizacyjnego lub ekstemalizacyjnego. Podział ten ma charakter kategorialny, chociaż wszyscy
badacze wyróżniają przypadki pośrednie, charakteryzowane przez symptomy intemalizacyjne i eksternalizacyjne. Zachowania intemalizacyjne i ekstemalizacyjne są dwoma biegu
nowo przeciwstawnymi typami, jakie Achenbach wyróżnił na podstawie wyników badań
600 dzieci w warunkach klinicznych (T.M. Achenbach, 1966), i stanowią pierwotną klasyfi
kację (typologię). Formalnie typologie te należy traktować jako kategorialne, ale same ter
miny (internalizacja, ekstemalizacja), jak też niemożliwość zakwalifikowania wszystkich
przypadków do jednej z dwóch kategorii (przypadki pośrednie przejawiające zachowania
zarówno intemalizacyjne, jak i ekstemalizacyjne) daje pewne podstawy do traktowania tej
typologii jako dymensjonalnej (nawiązującej do koncepcji Eysencka).
Klasyfikacja pierwotna: zachowanie intemalizacyjne i eksternalizacyjne
1. Zachowania intemalizacyjne (internalizing)
Składają się one na ogólniejszy, spoisty czynnik (syndrom) wyrażający się w „rzutowaniu
do wewnątrz” problemów psychicznych przeżywanych przez jednostkę. W różnych opraco
waniach dotyczących tych zachowań można spotkać się z takimi określeniami, jak wycofa
nie, lęki lub zachowania zahamowane. Zakłada się, że zachowania te są wyrazem dymensji
określanych jako neurotyzm, nadmierna kontrola lub internalizacja. Mimo wyraźnej
spoistości symptomów i ich zbliżonego znaczenia treściowego, w obrębie całego syndromu
„zachowania intemalizacyjnego” można wyróżnić dwie grupy symptomów, które można
traktować jako subtypy. Pierwszy stanowią zachowania świadczące o wycofywaniu się dzie
cka z życia społecznego, a drugi - przeżycia i zachowania sygnalizujące stany lękowe i de
presyjne. W literaturze naukowej w dalszym ciągu toczy się gorąca dyskusja, czy zasadne
jest łączne traktowanie tych wszystkich zachowań, czy też należy je traktować jako względ
nie niezależne subtypy. Subtypy te można wyróżnić na podstawie wyników, jakie uzyskuje
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badane dziecko w pierwszej i trzeciej skali profilu, czyli w skali „wycofanie” i „lęki - depre
sje”. Na zachowania intemalizacyjne, obok symptomów zachowania ujmowanych przez te
dwie skale, składają się również symptomy somatyczne (skala II arkuszy Achenbacha - somatic complaints).
O wycofaniu się dziecka z grupy rówieśniczej i tendencjach do „zamykania się w sobie”
świadczą następujące symptomy zawarte w arkuszu diagnostycznym: woli być sam niż z in
nymi, odmawia rozmowy, tajemniczy, skryty, nieśmiały; bezmyślne - obojętne spojrzenie,
często dąsa się, mało aktywny (powolne ruchy, brak energii); nieszczęśliwy (smutny); wyco
fuje się (nie zbliża się do innych). Natomiast drugi z zasadniczych składników (subtypów)
zachowania internalizacyjnego obejmuje znacznie większą liczbę symptomów, bo aż 19. Na
leżą tu symptomy: narzeka na samotność, często płacze; boi się, że musi myśleć o złych
rzeczach lub że zrobi coś złego; nadmiernie dąży do doskonałości; narzeka, że nikt go nie
lubi; czuje, że inni się nim nie zajmują; czuje się małowartościowy (niższy); nerwowy, bar
dzo napięty lub podniecony; przesadnie przestrzega zasad; zbyt strachliwy lub niespokojny;
czuje się zbyt winny, ma poczucie winy; nieśmiały lub łatwo wpada w zakłopotanie; czuje się
dotknięty, gdy jest krytykowany; podejrzliwy; nieszczęśliwy, smutny lub w depresji; zbyt
bojaźliwy, aby o coś prosić; przestraszony, robi pomyłki, martwi się, dręczy się.
Skala II (symptomy somatyczne) zawiera 9 fizycznych niespecyficznych dolegliwości,
na które niekiedy uskarżają się dzieci lękliwe, depresyjne i wycofane, takie jak: bóle głowy,
żołądka, ogólne zmęczenie, wymioty, itp. Dolegliwości tego typu sporadycznie występują
wśród ogółu dzieci, ale w przypadku jednostek przejawiających zachowania intemalizacyj
ne są zdecydowanie częstsze i pojawiają się w sytuacjach głębiej przeżywanego lęku i de
presji. Ponadto dzieci zaburzone uskarżają się na doznawanie większej liczby różnorodnych
cierpień somatycznych.
Rozpoznanie powyższych symptomów nie wymaga specjalnej wiedzy psychiatrycznej
czy psychologicznej. Występują one w naturalnych środowiskach wychowawczych i nie
mogą ujść uwadze rodziców czy nauczycieli. Stąd właśnie rodzice i nauczyciele są głów
nym źródłem informacji o zaburzonych i niedostosowanych formach zachowań (nawet
w przypadku specjalistycznych badań klinicznych), a problem postępowania z jednostkami
zaburzonymi staje się problemem pedagogicznym. Badacze depresji (P.M. Lewinsohn i in.,
1993) stwierdzają, że w porównaniu z dużym postępem w zakresie poznania depresji ludzi
dorosłych, w ostatnich 25 latach badania oparte na rygorystycznych procedurach metodolo
gicznych nad depresją młodzieży należą do rzadkości. Autorzy ci podkreślają, że wystąpie
nie depresji w okresie adolescencji ma doniosłe skutki w wielu sferach życia dorosłego, ta
kich jak np. małżeństwo, wpływa na karierę szkolną, bezrobocie, podatność na narkomanię,
zachowanie przestępcze i uwięzienie, a nawet skłonność do bycia ofiarą wypadków samo
chodowych. Ci sami autorzy przedstawiają dane wskazujące na niejednolitość stanowisk
odnośnie do częstotliwości występowania depresji wśród młodzieży, co wynika ze zróż
nicowanego rozumienia pojęcia depresji oraz niejednolitości przyjmowanych procedur
i metod badawczych.
W świetle współczesnych danych trudno dokładnie określić podstawowe zmienne towa
rzyszące depresji. Jeśli chodzi o tak podstawową zmienną, jak płeć, to większość badaczy
uważa, że większa skłonność do depresji występuje u dziewcząt niż u chłopców, ale ta prze
waga nie jest znacząca. O ile z psychiatrycznego punktu widzenia ta kategoria dzieci jest
przedmiotem zainteresowania ze względu na niebezpieczeństwo pogłębienia się procesu in
ternalizacji osobowości, którego finalnym etapem mogą być wyraźnie ukształtowane choro

113

by psychiczne (badacze wykorzystujący koncepcje zaburzeń i diagnostykę Achenbacha
twierdzą, że dzieci wycofane i depresyjne przejawiają tendencje rozwoju schizofrenii), to
w perspektywie pedagogicznej zachowania intemalizacyjne stanowią specyficzny problem
już na etapach początkowych i w ciągu całego okresu wychowania w rodzinie i szkole.
Problem ten rozkłada się na szereg cząstkowych, doniosłych trudności wychowawczych
i ograniczeń w prawidłowym rozwoju dziecka. I tak, dzieci te nie wykorzystują w pełni
swoich możliwości intelektualnych, gdyż nie pozwala im na to przeżywany lęk w sytu
acjach nowych, a takimi sytuacjami jest dla dziecka większość okoliczności i zdarzeń wy
stępujących w szkole. Posiadając normalne, a bardzo często ponadprzeciętne intelektualne
predyspozycje do uczenia się, nie spełniają standardowych wymagań, a przeszkodą w tym
jest bojaźliwość w prezentowaniu swoich możliwości, lęk towarzyszący antycypowanym
niepowodzeniom i obawa przed dezaprobatą społeczną. Tak więc, naturalne dążenie do spo
łecznego uznania poprzez obiektywne osiągnięcia zostaje zablokowane, a w następstwie
doznane niepowodzenie pogłębia poczucie mniejszej wartości, wtórnie hamuje inicjatywę,
ofensywność działania i w gruncie rzeczy daje podstawy do gorszej oceny ze strony rówieś
ników. Następstwa tych niepowodzeń mogą być w miarę obiektywnie mierzone. Z jednej
strony ujawniają się one w zaniżonej samoocenie i zależności od innych, a z drugiej strony
w niskim statusie społecznym i mniejszej popularności wśród rówieśników.
Badacze wykorzystujący techniki Achenbacha przeprowadzają pomysłowo projektowa
ne badania potwierdzające niższą samoocenę i popularność dzieci przejawiających zahamo
wania (S. Hymel, A. Bowker, E. Woody, 1993) oraz rozwijającą się u nich zależność od
innych osób (Abramson L. Seligman M.E.P., 1978).
W świetle tych badań dzieci o zachowaniach intcmalizacyjnych posiadają ogólnie zani
żoną samoocenę, przejawiają tendencje do uzależniania się od osób z najbliższego otocze
nia, a ich społeczny status i popularność są zdecydowanie najniższe spośród wszystkich ka
tegorii dzieci zaburzonych. Pogorszenie społecznego statusu i zmniejszenie popularności są
szczególnie wyraźne u tych dzieci, które równocześnie z zachowaniami intemalizacyjnymi
przejawiają okresowe akty agresji. Ogólnie, społeczna sytuacja dzieci z zaburzeniami typu
internalizacyjnego jest niekorzystna i jest zapowiedzią niebezpiecznego rozwoju psychofi
zycznego w kierunku poważnych zakłóceń w relacjach społecznych oraz zdrowia psychicz
nego.
Oprócz takich prognoz istotną kwestią jest ocena zaburzeń intemalizacyjnych z punktu
widzenia wartości i norm moralno-społecznych, a więc tych kryteriów, które kwalifikują
jednostkę jako społecznie niedostosowaną. Ujmując inaczej tę kwestię, można postawić py
tanie, czy zasadne jest kwalifikowanie dzieci o intemalizacyjnych zaburzeniach jako
społecznie niedostosowanych z ryzykiem naruszenia norm prawnych.
Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż w tej dziedzinie brak jest wiary
godnych badań. W świetle dotychczasowych obserwacji i ubocznych wyników badań, ukie
runkowanych zasadniczo na wyjaśnienie ogólniejszych problemów, można stwierdzić, że
ryzyko chronicznej przestępczości tego typu dzieci jest zdecydowanie mniejsze niż w przy
padku dzieci przejawiających zachowania typu ekstemalizacyjnego, w których trzon stano
wią zachowania antyspołeczne nasycone agresją. Do takiego wniosku może również dopro
wadzić sama analiza treści i znaczenia symptomów internalizacji. Można powiedzieć, że
zachowania te są neutralne z punktu widzenia norm prawnych, nie zapowiadają wprost
przyszłej przestępczości, mają „niewinny” charakter, natomiast ich niebezpieczeństwo
sprowadza się do zdecydowanych szkód, jakich doznaje sama jednostka przejawiająca te
zachowania. Szkodliwość ta wyraża się w przeżywaniu cierpienia wewnętrznego, które nie
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zamyka się w określonym czasie, lecz rzutuje na dalsze okresy rozwojowe i nie ogranicza
się do pomniejszenia dobra samej jednostki, a powoduje niekorzystne następstwa w stosun
kach interpersonalnych. Jeżeli zatem definicje niedostosowania społecznego uwzględniają
kryteria nieprawidłowych relacji jednostki z szeroko pojętymi normami społecznego współ
życia, to istnieją równocześnie podstawy, aby dzieci o intemalizacyjnych zaburzeniach
w zachowaniu zakwalifikować do społecznie niedostosowanych.
Stanowisko takie znajduje również poparcie w stwierdzanych faktach świadczących
o tym, że tego typu jednostki częściej popadają w konflikt z normami prawnymi niż dzieci
nie przejawiające żadnych zaburzeń w zachowaniu.
2. Zachowania eksternalizacyjne
Powstają one jako wynik „rzutowania” problemów psychicznych na zewnątrz, co przy
biera postać zaburzonych i najczęściej niedostosowanych zachowań. Zachowania tego typu
stanowią kontrast w stosunku do grupy zachowań intemalizacyjnych. Są to zachowania de
struktywne, hiperaktywne i agresywne. Ogólnie określa się je jako problemy w zachowaniu
lub eksternalizacyjne. U ich podstaw leży dymensja określana jako słaba kontrola. W od
różnieniu od zachowań intemalizacyjnych zachowania określane jako eksternalizacyjne
występują w postaci jednoznacznie ocenianych aktów, sprzecznych z ogólnie akceptowany 
mi normami społecznymi. Niektóre z tych zachowań stanowią łamanie norm prawnych
i dlatego dzieci przejawiające tego typu zaburzenia mogą być diagnozowane jako przestęp
cze. Również w tym przypadku typ „zachowania eksternalizacyjne” tworzą dwa główne
syndromy zachowań, które są jednorodne pod względem treściowego znaczenia i funkcji
regulacyjnych.
Zamiennie ten typ może być określony jako „problemy zachowania (conduct disorder)
i agresja”. Podstawą kwalifikacji do typu „zachowanie eksternalizacyjne” jest przejawianie
określonej liczby symptomów objętych skalą siódmą (zachowania przestępcze) i ósmą (za
chowania agresywne).
W skali VII znajdują się następujące symptomy: nie czuje się winny, gdy zrobi coś złego;
trzyma się tych, którzy są w kłopotach; kłamie lub oszukuje; woli przebywać ze starszymi
od siebie; kradnie; przeklina; leniwy, niechętnie chodzi do szkoły; wagaruje; pije alkohol
lub zażywa narkotyki.
Chociaż w większości symptomy te nie oznaczają zachowań przestępczych w sensie po
gwałcenia norm prawnych, to jednak wskazują na tendencje rozwoju zaburzenia w kierunku
przestępczości. Ponadto, jeśli uwzględni się relatywność norm prawnych ze względu na kul
turę prawną danego społeczeństwa (w tym przypadku amerykańskiego), to określone delinquet hehavior znajduje tutaj uzasadnienie. Pomijając subtelność tych różnic, określenie „pro
blemy zachowania” (w prowadzeniu się conductproblems) jest całkowicie uzasadnione.
Znacznie dłuższa jest lista symptomów agresji, jaką obejmuje skala VIII arkusza Achenbacha. Symptomów tych jest aż 25; często sprzecza się; oporny, „odcina się” przełożonym;
chełpi się, wychwala się; okrutny, podły, terroryzuje innych; przesadnie żąda zainteresowa
nia i uwagi ze strony innych; niszczy własne rzeczy; niszczy cudzą własność; nieposłuszny
w szkole; przeszkadza innym uczniom; bardzo zazdrosny, zawistny; popada w zatargi, bój
ki; „gada na okrągło”, od rzeczy; fizycznie atakuje ludzi; burzy dyscyplinę w klasie; dużo
wrzeszczy; gra na pokaz lub błaznuje; wybuchowy, nieodpowiednio się zachowuje; żąda,
aby natychmiast zaspokoić jego potrzeby, łatwo się frustruje; uparty, posępny lub irytujący;
przejawia nagłe zmiany w nastrojach i uczuciach; zbyt dużo mówi, gadatliwy; dokucza, do-
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cina innym; wybuchy wściekłości, „ma gorący temperament”, grozi ludziom; niezwykle
głośny, hałaśliwy.
Podobnie jak w przypadku pierwszego typu, wszystkie te symptomy są łatwe do identy
fikacji w sytuacjach rodzinnych i w warunkach szkoły. Bogaty zestaw przejawów agresji
obejmuje jej wszystkie rodzaje, a więc agresję werbalną i behawioralną, jawną i ukrytą,
obejmuje zachowania bezpośrednio przynoszące szkodę innym, jak i wrogie uczucia i na
stawienia do otoczenia społecznego.
Przejawy zachowań przestępczych i agresywnych nie budzą większych kontrowersji
w ich ocenie moralnej z punktu widzenia norm prawnych, a dla wychowawców są podsta
wą do negatywnych prognoz. Większość badaczy jest zdania, że przejawy tych zachowań
we wczesnych okresach życia są podstawą do rokowania chronicznej przestępczości
w okresie adolescencji i w życiu dorosłym.

Zaburzenia uwagi i hiperaktywność a zachowania antyspołeczne.
Problem współwystępowania - rozłączności
Zainteresowania badaczy zaburzeń w zachowaniu dzieci koncentrują się najczęściej na
dwóch klasach problemów. Pierwszą stanowią zjawiska ekstremalnego pogwałcenia społe
cznych norm, wyrażające się w aktach agresji i zachowań antyspołecznych, a drugą - hiper
aktywność, impulsywność i zaburzenia uwagi.
W literaturze specjalistycznej nie ma całkowitej zgodności co do oddzielnego lub łącz
nego występowania tych dwóch klas zachowań. Inaczej mówiąc, można spotkać stanowi
ska, według których te dwie klasy składają się na ogólniejszy, jednorodny syndrom, gdyż
pomiędzy tymi klasami zachodzi wysoki stopień koincydencji, jak również takie, które su
gerują ich merytoryczną odmienność i empiryczną rozłączność. Argumenty w tej kwestii
opierają się nie tylko na teoretycznych rozważaniach, których przedmiotem jest psychologi
czny sens czy znaczenie zaburzeń uwagi, hiperaktywność i ich powiązania z naruszaniem
norm społecznych i agresywnością, lecz wynikają z klinicznych obserwacji i specjalnych
badań empirycznych. W tej doniosłej dla teorii i praktyki dyskusji wymienia się stanowiska
takich badaczy, jak Achenbach, Barkley, Quay czy Rutter (za P. Hinshaw, 1987).
Zasadniczym celem badań w tej dziedzinie jest osiągnięcie diagnostycznej klarowności.
Hiperaktywność to termin wieloznaczny, chociaż we wszystkich zastosowaniach odnosi się
do zespołu symptomów lub zachowań związanych z niepokojem ruchowym i nadmierną
aktywnością, u podstaw których tkwi domniemana dysfunkcja mózgu. Drugim wyrazem tej
dymensji są deficyty w podtrzymywaniu uwagi. Rozróżnienie hiperaktywności w zakresie
motoryki od zaburzeń (deficytów) uwagi jest istotne głównie z punktu widzenia potrzeb
nauczania szkolnego lub innych ustrukturalizowanych warunków. Według klasyfikacji
DSM-III o zaburzeniach można mówić wtedy, gdy utrzymują się one przez okres co naj
mniej 6 miesięcy, przy równoczesnym braku symptomów upośledzenia umysłowego
i wyraźnej psychopatologii. Hiperaktywność może, lecz nie musi towarzyszyć deficytom
w zakresie uwagi. Badania wykazują, że zaburzenia te występują u 3-5 procent dzieci
szkolnych, przy czym trzykrotnie częściej wśród chłopców niż dziewcząt (za Hinshaw,
1978). W przeciwieństwie do hiperaktywności i deficytów uwagi, problemy zachowania
(conduct problems) odnoszą się do naruszania społecznych i prawnych norm, takich jak
kłamstwo, kradzieże, niszczenie własności, nieposłuszeństwo dorosłym, bójki i zranienia,
a rzadziej podpalenia, wandalizm, ucieczki z domu i fizyczny napad. Wspólną cechą długiej
listy tych zachowań jest antyspołeczna destrukcja.
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Analogicznie jak w przypadku hiperaktywności i deficytów uwagi DSM-III diagnozuje
problemy w zachowaniu, jeśli występują one przez okres co najmniej sześciu miesięcy, a ta
cy badacze, jak Quay czy Schwartz, rozmiary tych zachowań zamykają w granicach 3-8
procent ogólnej populacji (amerykańskiej).
Potrzeby klarownej diagnozy, a w jej następstwie różnorodnej terapii wymagają w miarę
dokładnego rozróżnienia hiperaktywności i deficytów uwagi. Ale zasadniczą trudność sta
nowi (jak już wspomniano) rozwiązanie problemu niezależnego występowania zespołu za
burzeń związanych z deficytem uwagi i hiperaktywności oraz problemów w zachowaniu
(conduct disorder), czyli zachowań antyspołecznych.
W celu rozstrzygnięcia tego problemu wykonano wiele badań, a ich podsumowania do
konał S. Hinshaw. Autor ten przeanalizował 46 badań wykonanych po roku 1970, w których
stosowano różne narzędzia diagnostyczne oraz brano pod uwagę różne populacje, ale
w każdym obliczono współczynniki korelacji między wskaźnikami hiperaktywności - defi
cytów uwagi a problemami w zachowaniu (S. Hinshaw, 1987). W podsumowaniu tego
przeglądu Hinshaw stwierdza, że z punktu widzenia wyrafinowanych kryteriów medycz
nych nie ma podstaw do twierdzenia o istnieniu wąskiego syndromu zaburzeń (deficytów)
uwagi i hiperaktywności, który mógłby być traktowany jako całkowicie niezależny syn
drom zaburzeń w zachowaniu, czyli zachowań antyspołecznych. W analizowanych bada
niach nie stwierdzono biologiczno-etiologicznych predyspozycji do rozłączności tych
dwóch dziedzin czy syndromów zaburzeń, ale stwierdzenie to nie jest ostatecznym wnio
skiem z tego przeglądu badań.
Właściwe i zgodne z kierunkiem poszukiwań rozstrzygnięcie wynika z analizy czynniko
wej. która odkrywa występowanie oddzielnych (chociaż skorelowanych) behawioralnych
dymensji w dwóch obszarach. Dymensje te odznaczają się istotnym zróżnicowaniem, upo
ważniającym przyjęcie tezy o względnej odrębności syndromu hiperaktywności i deficytów
uwagi względem syndromu problemów w zachowaniu. Inaczej mówiąc, chociaż hiperkatywność i zaburzenia uwagi dość często współwystępują z problemami w zachowaniu (antyspo
łecznymi), podlegającymi ocenie moralnej i prawnej, to są wystarczające podstawy, aby te
dwa konkretne syndromy traktować oddzielnie, jako wystarczająco zróżnicowane kierunki
zaburzeń. Istotnym poparciem dla tej tezy są stwierdzenia wyraźnych zróżnicowań występu
jących między subgrupami dzieci antyspołecznych a hiperkatywnymi i z deficytami uwagi.
I tak, podczas gdy dzieci antyspołeczne rekrutują się najczęściej z rodzin o niskim statusie
społecznym, ich rodzice przejawiają zachowania antyspołeczne i w rodzinach tych występuje
wrogość interpersonalna, to dzieci hiperkatywne z deficytami uwagi są raczej wolne od ta
kich wpływów, natomiast stwierdza się u nich deficyty w zakresie funkcji poznawczych
i osiągnięć szkolnych. Ponadto, deficyty dzieci hiperkatywnych - z zaburzeniami uwagi
ujawniają się najczęściej w klasie szkolnej i w warunkach zabawy, natomiast nie stwarzają
one ryzyka zachowań antyspołecznych (przestępczych) w okresie adolescencji.
W przeciwieństwie, dzieci antyspołeczne - agresywne potrafią wykonywać zadania
w warunkach ustrukturalizowanych (w klasie szkolnej), wśród rówieśników mogą cieszyć
się popularnością, jak też mogą być odrzucane, co sugeruje, że dzieci te posiadają wewnę
trzną (wolicjonalną) kontrolę swojego zachowania oraz większe kompetencje (umiejętno
ści) społeczne. Mimo to, społeczne skutki ich zachowań są negatywne.
Ostatecznie dzieci przejawiające kombinacje hiperkatywności - zaburzenia uwagi i za
chowania antyspołeczne - agresje przejawiają tendencje do posiadania gorszych cech, co
uwidacznia się w obserwowanym zachowaniu, w społecznym statusie i w dalszym rozwoju.
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Generalny wniosek wypływający z przeglądu badań dotyczących hipotetycznej rozłącz
ności syndromów „hiperaktywność - deficyt uwagi” i „zachowania antyspołeczne - agre
sja” jest następujący: chociaż nie stwierdza się pełnej syndromatycznej rozłączności, to jed
nak między tymi dwoma kategoriami zachodzą ważne zróżnicowania.
Wniosek ten ma ważne implikacje natury praktycznej, gdyż sugeruje on bardziej zróżni
cowaną diagnozę objawów zaburzeń, w wyniku której otrzymujemy bardziej wnikliwy opis
poszczególnych przypadków. Wnikliwość ta dotyczy nie tylko opisu behawioralnego aspe
ktu zaburzeń, ale również aspektu etiologicznego, gdyż stwierdzenie przewagi symptomów
hiperaktywności - deficytu uwagi ukierunkowuje poszukiwanie czynników natury organi
cznej (mikrouszkodzeń mózgu), natomiast w przypadku ewidentnej przewagi symptomów
antyspołecznych sugeruje dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego.
Brak całkowitej rozłączności między analizowanymi dziedzinami (kategoriami) zabu
rzeń w zachowaniu dzieci w gruncie rzeczy nie powinien być zaskoczeniem, jeśli
weźmiemy pod uwagę, że analogiczne problemy diagnostyczne występują w psychopatolo
gii ludzi dorosłych, gdzie również trudno stwierdzić całkowitą homogeniczność większości
zaburzeń. Tak więc, badania w zakresie klasyfikacji zaburzeń w zachowaniu należy uznać
za owocne nie tylko wtedy, gdy dostarczają one klarownych, homogenicznych i rozłącz
nych typów, lecz już wtedy, gdy na drodze naukowej można wyróżnić prototypy.
Nie oznacza to oczywiście kresu poszukiwań w tej dziedzinie, a dalszy postęp uzależ
niony jest głównie od większej precyzji metodologicznej, a zwłaszcza od trafności i rzetel
ności narzędzi badawczych.
W podrozdziale niniejszym obszernie potraktowano dwie koncepcje klasyfikacji zabu
rzeń w zachowaniu - niedostosowań społecznych: koncepcje D.H. Stotta - Konopnickiego
i T.M. Achenbacha. Prezentacja miała na celu nie tylko ich w miarę dokładny opis, ale rów
nocześnie zasugerowanie poglądu, według którego we współczesnej literaturze dotyczącej
tej problematyki, mimo zróżnicowanej terminologii, istnieją dwie zbieżności pod względem
merytorycznych kryteriów klasyfikacji zaburzeń - niedostosowania. Zbieżność tych kryte
riów uwidacznia się w toku głębszej analizy poszczególnych rodzajów - typów zawartych
w różnych koncepcjach klasyfikacji. I tak, zarówno w koncepcji Stotta, jak i Achenbacha
odnajdujemy zasadniczą dychotomiczność, która jest podstawą do podziału bardziej zróż
nicowanego. W klasyfikacji Achenbacha dychotomia ta wyrażona jest expressis verhis, ale
u Stotta jest ona również widoczna. Można się o tym przekonać porównując „zachowania
internalizacyjne” w koncepcji Achenbacha z typem „zahamowanie” w koncepcji Stotta (tu
taj również występują subtypy: kategorie „depresja”, „wycofanie”).
Obydwaj autorzy zwracają uwagę, że zachowania te są wynikiem nadmiernej kontroli
wewnętrznej (pvercontrolled), mają charakter neurotyczny. I odpowiednio, „zachowania
ekslernalizacyjnc” (acting - on undercontrolled), jakie wyróżnia Achenbach, są całkowicie
adekwatne z „wrogością”, „antyspołecznością” i „niekonsekwencją”, czyli typami niedo
stosowania wprowadzonymi przez Stotta. Co więcej, przedstawione wcześniej wysiłki ba
dawcze zmierzające do określenia rozłączności między syndromami hiperkaty wność - defi
cyt uwagi a „zachowania antyspołeczne”, jakie podejmują badacze wykorzystujący techniki
Achenbacha, są analogiczne do badań D.H. Stotta i Marston (1969) nad identyfikacją syn
dromu „niekonsekwencja”. Należy tutaj dodać, że w pojęciu niekonsekwencja mieszczą się
dwa składniki, a mianowicie hiperkatywność i zaburzenia uwagi, a ich behawioralny opis
i interpretacja etiologii w ujęciu Stotta są takie same, jak w koncepcji Achenbacha. Dostrze
żenie tych analogii prowadzi do stwierdzenia znaczącego postępu w zakresie badań zjawi
ska zaburzeń i niedostosowania społecznego.
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4.2. Dzieci społecznie niedostosowane w grupie rówieśniczej
- ujęcie ekologiczno-socjologiczne
Ograniczony zakres skuteczności terapii zaburzeń w zachowaniu i dostrzeżenie kolej
nych etapów rozwoju zaburzeń w kierunku niedostosowania społecznego oraz form chroni
cznych dewiacji stworzyło konieczność odwołania się do interpretacji socjologicznych,
a ostatnio również ekologicznych. Nie oznacza to, że w interpretowaniu genezy zaburzeń niedostosowania zarzucono perspektywę psychodynamiczną czy behawiorystyczną.
Perspektywa ekologiczna i socjologiczna wnosi istotne naświetlenie tych problemów,
które pojawiają się w społecznych interpretacjach dziecka niedostosowanego w podstawo
wych układach społecznych, a więc w rodzinie i w szkole. Niedostosowanie społeczne wy
raża się w nierespektowaniu społecznych norm i powoduje społeczną reakcję (ze strony
grupy rówieśniczej, klasy szkolnej i nauczycieli), a odbiór tych reakcji przez dziecko niedo
stosowane ma określone konsekwencje w dalszym rozwoju psychospołecznym. W przy
padku klasy szkolnej reakcja społeczna wyraża się w gorszym statusie społecznym dziecka
niedostosowanego, co nieuchronnie prowadzi do gorszej samooceny, a w dalszej konse
kwencji do zaostrzenia negatywnego ustosunkowania się do bezpośredniego układu społe
cznego.
W literaturze polskiej dostrzegane są negatywne konsekwencje reakcji społecznej na
przejawy zaburzeń w zachowaniu i symptomy niedostosowania dziecka, co wyraża się
w badaniach nad statusem społecznym w klasie szkolnej dzieci niedostosowanych. Mimo
badań w tym zakresie, w opinii pedagogów przeważa pogląd o bezwyjątkowo gorszym sta
tusie społecznym jednostek niedostosowanych, bez względu na rodzaj zaburzenia czy typ
niedostosowania. Znacząco inne wyniki uzyskali S. Hymel, A. Bowker i E. Woody (1993).
Ich badania dotyczyły popularności w grupie rówieśniczej dzieci zaburzonych w zachowa
niu i ich samooceny. Autorzy ci, stosując rygorystyczną procedurę metodologiczną, prze
prowadzili badania grupy 346 dzieci kanadyjskich z klas czwartej i piątej; 181 dziewcząt
i 165 chłopców. Wyróżniając dzieci agresywne i wycofane, wykorzystano techniki diagno
styczne T. Achenbacha (1991), popularność ustalono na podstawie badań socjometrycznych
i opinii rówieśników (11 kryteriów w skali pięciostopniowej), a samoocenę badano w czte
rech zakresach. Stosując wszystkie kryteria, wyróżniono trzy grupy: niepopularnych - agre
sywnych, niepopularnych - wycofanych oraz niepopularnych agresywnych, a zarazem wy
cofanych. Wszystkie dzieci zaliczone do wyróżnionych podgrup były niżej oceniane przez
swoich rówieśników, ale najgorzej w tych ocenach wypadły dzieci „agresywne - wycofa
ne”. Tak więc, zaburzenia emocjonalne, antyspołeczne zachowania zasadniczo wpływają na
niższy status społeczny i popularność dziecka w grupie rówieśniczej.
Badania ujawniły jednak, że grupa rówieśnicza dokonuje bardziej subtelnych zróżnico
wań swoich członków i bierze wtedy pod uwagę rodzaj zaburzenia - niedostosowania oraz
dodatkowe kompetencje (lub ich brak). Kompetencje te dotyczą sprawności sportowych,
ogólnej społecznej przydatności, stylu prowadzenia się (elegancja), poczucia humoru
i przydatności do wspólnych twórczych przedsięwzięć. Te subtelne zróżnicowania ujawniły
się w porównaniu dzieci agresywnych i wycofanych: te jednostki agresywne, które posiada
ły duże umiejętności sportowe, otrzymywały również pozytywne oceny i wybory, co decy
dowało o ich przeciętnej, a nawet dużej popularności. Takich ocen nie otrzymały jednostki
wycofane, a tym bardziej, gdy przejawiały jednocześnie okresowe akty agresji i nie wyraża
ły żadnych cenionych kompetencji społecznych (np. zdolności przywódczych). Zauwa-
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żonę przez badaczy amerykańskich ogólne tendencje i warunki, decydujące o niepodleganiu im pewnych jednostek o antyspołecznych zachowaniach, zostały potwierdzone w bada
niach autora niniejszej pracy, przeprowadzonych w kilku szkołach krakowskich w roku
1996. Wyniki tych badań nie mogą być podane w tym miejscu ze względu na zasadniczy cel
niniejszej pracy.
Takie głębsze poznanie społecznej sytuacji dzieci niedostosowanych w ich podstawo
wych grupach ma doniosłe znaczenie dla praktyki pedagogicznej i terapeutycznej: znajo
mość kryteriów oceny przez rówieśników może być wykorzystana do wyrównywania spo
łecznego statusu, popularności i kształtowania adekwatnej samooceny. W warunkach „prze
ciętnej” klasy szkolnej nauczyciele najczęściej nie dostrzegają tych subtelnych kryteriów
oceny, dokonującej się w grupie rówieśniczej, albo poznają je intuicyjnie i na podstawie
przypadkowo zauważonych faktów. Konieczność ich adekwatnego poznawania jest oczy
wista, gdy weźmicmy pod uwagę chociażby współczesne rozmiary i stopień agresji wśród
młodzieży wkraczającej w okres adolescencji. Inaczej mówiąc, nauczyciel może ograniczać
proces rozwoju zaburzenia w zachowaniu w kierunku niedostosowania i przestępczości,
gdy potrafi dokonać adekwatnej diagnozy, uwzględniającej nie tylko rodzaj zaburzenia
(niedostosowania), ale również społeczny kontekst, w którym to zaburzenie się przejawia.
Taka diagnoza może być właściwie ukierunkowana i pełna, gdy jej podstawą teoretyczną są
twierdzenia ekologii pedagogicznej i socjologiczna teoria interakcji.

4.2.1. Perspektywa ekologiczna jako źródło profilaktyki
zaburzeń w zachowaniu
Zgodnie z ogólnymi założeniami teorii ekologicznej zaburzenie nie sprowadza się ani do
samych jednostek (ich wnętrza), ani nie istnieje na zewnątrz jednostek, lecz w interakcji
między jednostką i jej otoczeniem. Na gruncie ekologii żadne zachowanie nie jest dziedzi
cznie „zaburzone”, a jest rezultatem wadliwych powiązań jednostki z jej zewnętrznym kon
tekstem, w którym istnieje. Tak więc likwidowanie zaburzeń może dokonywać się poprzez
zmianę jednostki, jej kontekstu lub obydwóch elementów równocześnie.
Rozpatrywanie zaburzenia w zachowaniu w perspektywie ekologicznej ma źródło
w różnych dyscyplinach i kierunkach naukowych, a więc, mają tutaj wkład antropologowie,
którzy zwrócili uwagę na wzajemne związki między jednostką a środowiskiem, i socjologo
wie wzbogacający tę perspektywę wyjaśnieniem wpływu patologicznego środowiska na za
burzenia psychiczne.
Duży wkład do perspektywy ekologicznej wnieśli psychologowie badający interakcje
jednostka - środowisko, np. K. Lewin („ekologiczna psychologia”), oraz ci, którzy zapo
czątkowali badania nad zachowaniem dzieci w różnych warunkach, a więc w klasie szkol
nej, domu czy na obozach letnich. Badacze ci, stosując naturalne techniki badawcze, doku
mentowali siłę wpływu środowiska na zachowanie i wprowadzili pojęcie „zaburzone” za
chowanie. Te badania były dziełem takich psychologów, jak Gump i Norton, a prowadzono
je w latach sześćdziesiątych (M.D. Montgomery, J.L. Paul, 1982). Wraz z aplikacją ujęcia
ekologicznego do rozpatrywania problematyki zaburzeń w zachowaniu dzieci rozszerzyła
się rola terapeutów - wychowawców specjalnych. Zgodnie z zasadami ekologii literatura
edukatora specjalnego nie ogranicza się tylko do zaburzonych jednostek (uczniów), lecz
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obejmuje inne znaczące osoby w środowisku. Dalsze badania i doświadczenia praktyczne
świadczą, że perspektywa ekologiczna zapoczątkowała bardzo ważny etap zarówno w teo
rii, jak i praktyce pedagogiki specjalnej.
Zasadniczą jednostką rozpatrywaną przez ekologię jest ekosystem, czyli zespół ożywio
nych i nieożywionych komponentów, istniejących w określonym czasie i wzajemnie powią
zanych (czasoprzestrzennie). Komponenty te stanowią wszystkie obiekty fizyczne i organi
zmy ekosystemu.
Pojęcie czasu nie ogranicza się tylko do czasu „zegarowego”, lecz obejmuje również
zadania, rozkład czynności i czas „kalendarzowy” - a przestrzeń, to nie tylko fizyczna loka
cja, ale terytorium - przestrzeń psychologiczna. Tak więc, w obrębie podstawowego (z pun
ktu edukacyjnego) ekosystemu, jakim jest szkoła, należy wymienić wszystkie elementy fi
zyczne biorące udział w procesie kształcenia, jednostki czasowe ważne dla uczniów i na
uczycieli. Oprócz elementów statycznych klasa szkolna jako ekosystem ma aspekty dyna
miczne (serie aktywności), które są wzajemnie powiązane. Ekosystem klasowy funkcjonuje
w obrębie szerszego ekonomicznego systemu, czyli szkoły, a ta w obrębie środowiska lo
kalnego (ekosystem lokalny). Ekosystem nie jest czymś, co istnieje w separacji od jedno
stek. Dzieci nie tyle istnieją wewnątrz ekosystemu, lecz są częścią ekosystemu. Ujęcie eko
logiczne opiera się na dwóch podstawowych zasadach:
1) Ekosystem dąży do równowagi (stała równowaga nigdy nie jest osiągalna: jeśli różne
komponenty ekosystemu naruszają harmonię w stopniu zagrażającym istnieniu środowiska
- względnej stabilności - ekolodzy mówią o zaburzeniu). Zaburzenie ekosystemu może być
usunięte i różne komponenty osiągają równowagę w toku czterech procesów: adaptacji,
asymulacji, ekspulsji (wydalenia) i sukcesji (ciągłości). Przenosząc te założenia na sytuacje
zaburzeń w zachowaniu, występujące w szkole, można je zilustrować na następującym
przykładzie: Uczeń nie chce siedzieć w wyznaczonym miejscu. Nauczyciel ma wtedy kilka
możliwości: może zmodyfikować jego zachowanie (adaptacja), posadzić go na specjalnym
miejscu (asymilacja) lub wysłać go do dyrektora (ekspulsja). Ale nauczyciel może też tak
przekształcić klasę, że pozostawienie problemowego ucznia w tym samym miejscu nie jest
konieczne (sukcesja).
2) Komponenty ekosystemu są powiązane (wzajemnie na siebie oddziałują). Zmiana
w jednym komponencie pociąga zmianę w każdym pozostałym i w ekosystemie jako całości.
W badaniu zjawisk wychowawczych i zaburzonych zachowań naukowcy inspirowani
zasadami ekologii preferują takie techniki badawcze, jak skale obserwacyjne (badanie in
terakcji między nauczycielem a uczniami, co prowadzi do konstruowania profilów efektyw
nych zachowań nauczyciela); kroniki służące do badania zachowań w naturalnych warun
kach; zapisy wybranych aktywności (próbki) za pomocą sprzętu audiowizualnego; kwe
stionariusze służące głównie do badania wzajemnych powiązań, percepcji i postaw człon
ków grupy.

Klasa szkolna jako ekosystem
Z punktu ekologii klasa szkolna jest bezpośrednim kontekstem, w którym realizują się
zachowania uczniów, w tym również zachowania zaburzone. Ekolodzy koncentrują się na
kilku zasadniczych aspektach interakcji zachodzących w klasie szkolnej:
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I. Interakcja nauczyciel - uczeń
Historia badań tych interakcji zaczyna się od rozpatrywania jednej z zasadniczych dymensji, jaką jest styl kierowania. Konstruując specjalne grupy uczniów, wielokrotnie egza
minowano efektywność stylu autorytatywnego i demokratycznego. Okazało się, że styl kie
rowania rzeczywistością ma wpływ na efektywność pracy (wyniki w nauce) i spoistość gru
py oraz na inne ważne wzory zachowań indywidualnych uczniów. I tak większość badań
wykazała, że styl demokratyczny produkuje mniej wrogości i agresji. W grupie kierowanej
w sposób demokratyczny znajduje się mniej „kozłów ofiarnych”, a cała grupa jest bardziej
spoista niż grupy pozostające po wpływem nauczyciela przyjmującego styl autokratyczny.
Dalsze badania ujawniły istotny związek między przejawami stylu autorytatywnego (rywa
lizacja, wysoki poziom kontroli ze strony nauczyciela i ostre reprymendy) a antysocjalnym
i destruktywnym zachowaniem uczniów. Okazało się równocześnie, że łagodne upomnienia
są jednak bardziej efektywne w przypadku uczniów destruktywnych (O’Leavy, Kaufman,
Kass i Draham, 1970, za M.D. Montgomery i J.L. Paul, 1982). Z tymi warunkami kore
spondują dominujące stanowiska prezentowane we współczesnej teorii resocjalizacyjnej,
zwłaszcza w aspekcie strategii proponowanych w stosunku do jednostek ekstrawertywnych
i przejawiających cechy osobowości psychopatycznej (K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, 1985),
według których tego typu jednostki są bardziej podatne na oddziaływania zawierające pew
ną siłę, przekraczającą podwyższony próg wrażliwości. Autorzy amerykańscy (M.D. Mont
gomery, J.L. Paul) przytaczają ciekawe badania z lat siedemdziesiątych, które mogą mieć
duże znaczenie w kształceniu nauczycieli do szkól specjalnych, jak również publicznych,
borykających się z problemem uczniów zaburzonych. Badania te ujawniły, że w kreowaniu
zaburzeń niezwykle ważne są oczekiwania i przekonania nauczycieli. Okazało się, że stosu
nek nauczycieli do uczniów należących do różnych ras i fizyczna atrakcyjność dziecka
wpływa na ocenę i kwalifikację zachowania jako zaburzonego. Podobny wpływ ma zmiana
(pod wpływem treningu) stosowanej terminologii i określeń tych samych zachowań. I tak,
zamiast używać określenia „hiperaktywny” można przyjąć zwykłe określenie „aktywny”,
a „agresywny” może być zastąpione przez „energiczny”. Zmiany te bezpośrednio prowadzą
do zmian w zakresie nastawień i oczekiwań nauczycieli, a w ostatecznym rezultacie do
kwalifikowania dzieci jako zaburzonych. Niemniej ważne są interakcje pomiędzy człon
kami grupy, a więc relacje uczeń - uczeń. Za pionierów tych badań uważa się K. Lewina,
R. Lippita i R. White’a (którzy jeszcze w okresie przedwojennym wykazali różnice w za
chowaniu w zależności od różnych wzorów grupowych interakcji. Dowiedli oni między in
nymi, że na agresywne zachowania uczniów wpływ mają określone rodzaje eksperymental
nie tworzonych interakcji, takich jak inicjowane przez dorosłych sytuacje konkurencji przy
ograniczonych możliwościach uzyskania nagrody. Wartościowe z punktu poznawczego
i o dużych walorach praktycznych były badania nad modelowaniem prawidłowych zacho
wań przy udziale „normalnych” uczniów, sprzymierzonych w tym celu z nauczycielem.
Procedura ta zaowocowała poprawą zachowań zaburzonych. Odmiana tego eksperymentu
wykazała, że gdy role „konfederatów” pełnili sami uczniowie zaburzeni, to osiągnęli oni
znaczącą poprawę swojego zachowania (Granbard, Rosenberg, 1974; za M.D. Montgomery,
J. L. Paul, 1982). W wyniku tego typu eksperymentów podsumowano znaczenie interakcji
uczeń - uczeń w dziewięciu tezach, które przedstawimy w następnym podrozdziale.
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2. Interakcje rówieśnicze

Interakcje rówieśnicze:
1) wpływają na aspiracje i osiągnięcia szkolne uczniów,
2) przyczyniają się do socjalizacji wartości, postaw i sposobów percepcji świata,
3) są prognostyczne w zakresie zdrowia psychicznego,
4) mają wpływ na uczenie się społecznych kompetencji koniecznych do redukcji społe
cznej izolacji,
5) wpływają na wystąpienie potencjalnych problemów w zachowaniu w okresie adolcscencji, takich jak używanie narkotyków,
6) dostarczają kontekstu, w którym uczniowie uczą się opanowywać impulsy agresywne,
7) mają znaczenie w rozwoju identyfikacji ról wynikających z przynależności do okre
ślonej płci,
8) wpływają na ujawnienie się możliwości rozwoju zdolności,
9) wpływają na postawy w stosunku do szkoły.
Pedagodzy inspirowani ekologią przyczynili się do eksperymentowania w zakresie
wpływu ustrukturalizowania klasy na wyniki w nauce i zachowania uczniów. Badania
w tym zakresie zmierzały głównie do przeorganizowania klasy szkolnej w celu wyelimino
wania czynników zakłócających proces nauczania, poszukiwanie bodźców zwiększających
koncentrację uwagi i zachęcających do aktywności i współpracy. Wyniki tych badań miały
bezpośredni wpływ na podejmowanie różnych rozwiązań organizacyjnych w ramach zasa
dy integracji. Sprawdzano na przykład, jaki wpływ ma usytuowanie uczniów (w tradycyj
nym porządku - rzędy ławek, w bezpośredniej styczności oraz w klasie „otwartej”) na
zmianę zachowań dzieci z zaburzeniami. Chociaż w wielu badaniach okazało się, że klasy
„otwarte”, z elastyczną strukturą przestrzenną i czasową pozytywnie wpływają na odpowie
dzialność i aktywność uczniów, ograniczają rozwój wrogości i zaburzeń oraz wpływają na
ogólne samopoczucie uczniów, to wyników tych nie uważa się za jednoznacznie rozstrzyga
jące o przydatności jednego typu klas w terapii dzieci zaburzonych.
Wydaje się, że zagadnienie to ma charakter nie tylko empiryczny, ale równocześnie się
ga do ogólniejszych sposobów traktowania zaburzeń w zachowaniu - niekiedy chodzi o ich
ograniczanie, a niekiedy o tolerancyjny stosunek do jednostek zaburzonych (w klasach
„otwartych”, mniej ustrukturalizowanych, jest więcej warunków dla tolerancji). Ekologicz
ne spojrzenie inspiruje również badania interakcji w zespołach nauczycielskich i wykorzy
stanie ich wyników do zwiększania efektywności - współpracy nauczycieli „ogólnych”
z personelem pomocniczym. Przedmiotem badań w obrębie ekologii jest również „filozo
fia” leżąca u podstaw organizacji szkoły. W wyniku takich badań wykazano np., że w trady
cyjnym systemie organizacji uczniowie bardziej upodabniają się do swoich nauczycieli, na
tomiast system alternatywny produkuje większe podobieństwo do rówieśników. W przy
padku kształcenia dzieci z zaburzeniami nie są to zagadnienia obojętne. Wszystkie tego ty
pu badania mają duży wpływ na rozstrzygnięcia w zakresie wyboru lub wybiórczego korzy
stania z systemu zbudowanego z regularnych klas oraz z różnych rozwiązań wchodzących
w zakres mainstreamingu.
Integralnym problemem jest wyposażenie nauczycieli w dodatkowe umiejętności konie
czne do pracy z dziećmi zaburzonymi oraz kształtowanie ich nastawień do całej problema
tyki dzieci niepełnosprawnych (zagadnienia wielokrotnie podejmowane przez polską peda
gogikę specjalną; por. A. Hulek, 1992; A. Hulek i B. Grochmal-Bach, 1992). W obszarze
badań znajduje się nie tylko klasa i szkoła, ale również szerszy kontekst ekosystemu, czyli
środowisko lokalne. Preferowaną problematyką badawczą w tym kontekście są specyficzne
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różnice między szkołą wiejską, małomiasteczkową a wielkomiejską w zakresie wpływu na
zaburzenia w zachowaniu.
Trzeba przyznać, że tego typu badania mają w polskiej pedagogice bogatą tradycję
(Z. Mysłakowski, 1934; R. Wroczyński, 1966; J. Konopnicki, 1964). Badania te ujawniają
ścisły związek między zaburzeniami w zachowaniu i ich korelatami (determinantami) śro
dowiskowymi, przy czym badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach ujawniają
wiele specyficznych powiązań, które niezbyt wyraźnie ujawniane były w badaniach pio
nierskich. Przykładowo można wymienić badania nad różnicami między szkołami wiejski
mi i miejskimi w zakresie takich zmiennych, jak margines przymusu i swobody, konkuren
cyjność oraz wymagania.
Oczywiście, w centrum zainteresowań ekologii znajduje się środowisko domowe, a naj
częściej podejmowanym w ostatnich latach problemem jest udział rodziców w różnych pro
gramach profilaktyki i terapii. Badana jest również sieć instytucji świadczących różne usłu
gi dla systemu kształcenia specjalnego jednostek z zaburzeniami w zachowaniu.

Zaburzenie w ujęciu ekologicznym
Z punktu widzenia ekologii dziecko zaburzone emocjonalnie jest traktowane jako czyn
nik zakłócający ekosystem szkoły, czyli siła zakłócająca bieżący strumień aktywności
w klasie oraz interakcje, jakie się ukształtowały między nauczycielami a uczniami. Rozwią
zaniem tego problemu, czyli usunięciem zaburzenia, może być dopomożenie dziecku
w zaadaptowaniu się do otoczenia. Adaptacja może też nastąpić w wyniku przymuszenia
dziecka do zmiany zachowania. Pomoc w adaptacji zakłada zastosowanie jednego lub wielu
sposobów interwencji natury behawioralnej, psychologicznej lub medycznej. Jeżeli inter
wencja nie przyniesie pożądanych rezultatów (adaptacja nie jest osiągnięta), dziecko może
być wykluczone z dotychczasowych warunków (układu, klasy) i włączone do specjalnego
środowiska w celu przeprowadzenia terapii; wtedy dziecko musi znaleźć specjalne miejsce
w tym specjalnym układzie warunków (miejsce jest określane jako nisza, czyli psychologi
czne miejsce w określonym ekosystemie).
Ekologiczne spojrzenie na klasę szkolną wyróżnia specyficzne pozycje zajmowane
przez dzieci zaburzone (czyli nisze). Jedną z nich jest „clown klasowy”, który intencjonal
nie lub nieintencjonalnie dostarcza innym dzieciom (czasem też i nauczycielom) radosnych
przeżyć (rozbawia otoczenie). Drugą taką pozycją jest „czarna owca”. Dziecko takie zawsze
jest traktowane jako dewiant, buntownik i będące zawsze w kłopotach. „Beksa”, czyli
dziecko spostrzegane jako stale i ekstremalnie wyrażające lęk, przerażenie i pokrzywdze
nie. „Kozioł ofiarny” posądzany o niefortunny bieg zdarzeń w klasie, ale łagodnie przyjmu
jący prześladowania. Tego typu nisze pełnią ważne funkcje z punktu widzenia praw ekolo
gii. Są one dobrym sposobem rozładowywania lub przekierunkowywania napięć, które mo
głyby być szkodliwe dla równowagi ekosystemu. Jednostki te biorą na siebie to wszystko,
co mogłoby dotknąć całą grupę (wszyscy uczniowie mogliby żartować, być agresywni, na
rzekać itp.), a więc pełnią one ważne, specjalne funkcje.
Nieszczęście polega na tym, że pełniąc te funkcje, dzieci zaburzone często skazują się na
ich trwałe skutki. Niekiedy dziecko określane jako zaburzone nie jest przyczyną, ale raczej
symptomem zaburzenia ekologicznego. Zaburzenie takie może być rezultatem kilku rodza
jów okoliczności:
a. Warunków wewnątrz klasy szkolnej. Tak więc, klasa szkolna może przesadnie promo
wać negatywne uczucia i zachowania oparte na rywalizacji, niewłaściwych wymaganiach,
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autokratycznym i karzącym stylu wychowania, rozluźnionej organizacji lub zbyt sztywnym
porządku, nadmiarze lub niedostatku stymulacji. Dla niektórych dzieci warunki takie są nie
do zniesienia i dzieci te najpierw doznają zaburzeń emocjonalnych, a później zaburzenia
uwidaczniają się w zachowaniu (niedostosowaniu społecznym).
b. Społeczne wpływy środowiskowe. Chodzi tu o konflikty między szkołą a domem i in
nymi środowiskami (w różnych zakresach - światopogląd, nauka, dyscyplina, zaintereso
wania itp.).
c. Niemożliwość osiągnięcia równowagi między zdolnościami, postawami, wartościami
i percepcjami dziecka a wymogami środowiska. Zetknięcie się dziecka z nadmiernymi
i „nie trafionymi” wymaganiami wyzwala reakcje wrogości, agresji lub wycofania. Reakcje
te (konieczne z punktu widzenia „interesu” dziecka) są traktowane przez otoczenie jako
symptomy zaburzenia (w tym momencie ekologia nawiązuje do teorii naznaczenia społecz
nego).
Z powyższych rozważań wynika, że wbrew pozorom, teoria ekologiczna stanowi nie
tylko logiczne, zwarte i specyficzne spojrzenie na problematykę zaburzeń, ale dysponuje
już ważnym dla tej problematyki dorobkiem empirycznym i, co ważniejsze, wyznacza kie
runki przedsięwzięć praktycznych, zwiększających efektywność profilaktyki i terapii jedno
stek z zaburzeniami w zachowaniu.

4.2.2. Zaburzenia w zachowaniu w perspektywie
socjologicznej
Niezależnie od etiologii jednostki identyfikowane jako zaburzone emocjonalnie (lub
przejawiające zaburzenia w zachowaniu) podlegają ocenie różnych autorytetów. Przedmio
tem oceny są zachowania prowadzące do zakłócenia funkcjonowania samej jednostki, in
nych osób lub równocześnie jednostek i otoczenia społecznego, na które to zachowanie od
działuje. Niekiedy osąd zachowania wydają osoby posiadające określony typ i zasób wie
dzy (np. psychiatrzy), a czasem osoby nie tyle dysponujące określoną wiedzą fachową (ob
jaśniającą psychologiczny sens zachowania), co zajmujące określone pozycje społeczne
upoważnione do takich ocen (nauczyciele, sędziowie). W ten sposób zaburzenia (emocjo
nalne zachowania), podobnie jak inne obciążenia fizyczne i umysłowe, nie są tylko własno
ścią przysługującą jednostce, ale również problemem dla innych. Co więcej, w przypadku
zaburzeń w zachowaniu, osoby dysponujące określoną wiedzą nie zawsze są najlepszymi
diagnostami.
Stosunkowo pewne i godne zaufania oceny zachowań dzieci są wydawane przez na
uczycieli i wychowawców, gdyż osoby te posiadają szeroki zakres normatywny, do którego
te zachowania są odnoszone. Ocena konkretnego wzoru zachowania jako dewiacyjnego lub
sygnalizującego patologię zależy od znaczenia, jakie nadawane jest temu zachowaniu lub
sytuacji, w której ono występuje. Inaczej, zaburzenie zachowania odnosi się nie tylko do
tego, co dzieje się we wnętrzu jednostki, ale również do tego, co zachodzi między jednostką
a innymi osobami.
Socjologiczne zainteresowanie koncentruje się na tym, co dzieje się między zaburzoną
jednostką a innymi osobami, na modyfikacji ról między nauczycielem a zaburzonymi
dziećmi. Szczególne zainteresowanie socjologów obejmuje sferę wzajemnych interakcji
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między zaburzoną jednostką a grupą rówieśniczą i szerszą strukturą społeczną. Do tradycyj
nych obszarów badań socjologii, począwszy od Durkheima (Szacki, 1964), należy wpływ
struktury społecznej i jej dynamiki na indywidualne losy jednostek, wyrażające się w róż
nych formach patologii. Nauczyciel nie ma większego wpływu na organizację społeczeń
stwa w wymiarze makrostruktury, ale może bezpośrednio oddziaływać na organizację klasy
szkolnej, na wzajemne relacje, jakie kształtują się w szkole między uczniami a osobami do
rosłymi. W obrębie tych relacji mogą funkcjonować również jednostki zaburzone, co na
nauczyciela nakłada zakres specjalnych obowiązków.
Istnienie klasy szkolnej i innych organizmów wychowawczych możliwe jest dzięki fun
kcjonowaniu kontroli społecznej. Tak jak w innych układach społecznych, w klasie szkol
nej istnieją trzy odmiany kontroli: 1) samokontrola (zintemalizowane wartości i normy oraz
wymogi dyktowane przez grupę); 2) kontrola nieformalna (wzajemny korekcyjny wpływ
z samej obecności różnych osób, delikatne upomnienia lub pouczanie); 3) formalne sankcje
i dezaprobaty. W przypadku szkoły przejawy samokontroli są mniejsze niż w innych orga
nizacjach, a przyczyną tego jest niższy zakres i stopień socjalizacji dzieci. Ma to ważne
konsekwencje dla funkcjonowania szkoły i samych dzieci.
Kontrola funkcjonująca w szkole posiada unikatowe cechy nie spotykane w innych stru
kturach społecznych. Wynikają one z tego, że szkoła jest zbiorowością, w której występują
interakcje oparte na więziach i sentymentach między dziećmi i dorosłymi przypominające
interakcje w grupach pierwotnych (w rodzinie) - większość grup społecznych składa się
z jednostek zbliżonych do siebie wiekowo. Ponadto, tylko w szkole, porządek społeczny
opiera się na zgodzie i kompromisie okazywanym przez jednostki, które jeszcze nie mają
zinternalizowanych norm społecznych. Tak funkcjonująca kontrola stwarza określone pro
blemy (obawa o jej utratę), zwłaszcza dla nauczycieli.
Uwzględnianie kontroli społecznej jest istotne dla określenia socjologicznego rozumie
nia dewiacji. W najszerszym ujęciu dewiacja odnosi się do warunków, w których określone
osoby lub grupy naruszają społeczne zasady i normy. Naruszenie norm odczuwają osoby
mające możliwość stosowania sankcji. Dewiacja społeczna nie sprowadza się więc do sa
mego pogwałcenia norm, lecz obejmuje osoby obserwujące to pogwałcenie i uznające, że
jest ono wystarczająco ważne, aby negatywnie się do niego ustosunkować.
Dla osoby określonej jako dewiant ważna jest nie tylko świadomość naruszenia normy,
ale również znajomość jej znaczenia dla innych, szczególnie posiadających autorytet. So
cjologiczne ujęcie dewiacji uzmysławia nam, że to, co określa się jako zaburzenie w zacho
waniu, zaburzenia emocjonalne czy niedostosowanie społeczne, jest nie tylko zjawiskiem
psychologicznym, ale również społecznym. Co więcej, wymiar społeczny w postaci naru
szenia normy i naruszenie relacji z innymi osobami jest najczęściej pierwszym sygnałem
niekorzystnego procesu zachodzącego w psychice jednostki, gdyż behawioralna manifesta
cja jest bezpośrednio obserwowana. Właśnie z tych manifestacji inferujemy o wewnętrz
nych wymiarach zaburzenia i szukamy jego istoty.
Socjologiczne ujęcie zaburzenia i niedostosowania jest równocześnie koniecznym eta
pem do kwalifikowania tych zjawisk ze względu na charakter norm, a więc wyróżnienia tej
ich szczególnej klasy, którą określa się jako zachowania przestępcze. Tak więc przestęp
stwami będą naruszenia tych norm, które społeczeństwo obwarowało sankcją prawną. Roz
patrując zjawisko naruszania norm, napotykamy szereg trudności wynikających z tego, że
może zachodzić wiele przyczyn naruszania norm. Aby określić te wszystkie przyczyny i sy
tuacje naruszania norm, trzeba przekroczyć granice analiz socjologicznych i wejść na grunt
psychologii.
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W warunkach szkoły i w przypadku dzieci naruszenie norm wynika nie tylko z braku ich
znajomości. Oczywiście, znajomość norm jest warunkiem podstawowym i dzięki ich prze
kazywaniu szkoła wypełnia niezwykle ważne funkcje adaptacyjne i zasadniczo przyczynia
się do transmisji kulturowej. Jednak sama znajomość norm nie zapewnia ich przestrzegania.
A. Burek (1990) zebrał wszystkie znane w literaturze sytuacje naruszania norm. Tak więc
jednostka może naruszać normy, ponieważ:
1. Jednostka nie zintemalizowała wartości kulturowych lub ta internalizacja nie jest cał
kowita.
2. Internalizacja obejmuje wartości i normy alternatywne do ogólnego systemu aksjonormaty wnego. Chodzi najczęściej o normy podkulturowe lansowane przez liczne struktury
młodzieżowe.
3. Konflikt różnych cenionych przez jednostkę wartości. Sytuacje te zachodzą niezwykle
często w przypadku młodzieży, która z jednej strony związana jest normami wynikającymi
z pełnionej roli ucznia, a z drugiej lojalnością wobec grupy rówieśniczej.
4. Niski stopień hierarchizacji wartości. W miarę rozwoju następuje przechodzenie od
pojedynczych izolowanych wartości do łączenia ich w hierarchie. Wartości słabo zhierar
chizowane mają mniejszą moc regulującą zachowanie.
5. Zaburzenia ładu ewaluatywnego. Zaburzenia wartościowania są częste u dzieci, gdyż
porządkowanie wartości dokonuje się równolegle do ogólnego rozwoju psychicznego.
Pozostałe uwarunkowania naruszania norm (sytuacja pokusy, anomia, brak aktywacji
struktur ewaluatywnych) odnoszą się raczej do specyficznych kategorii jednostek. Najważ
niejszym zadaniem wychowania jest wspieranie procesów internalizacji norm i działania na
rzecz rozwoju samokontroli u młodzieży. Socjologia dostarcza z jednej strony wyników
analiz wskazujących na okoliczności naruszania norm w toku pełnienia roli ucznia, a z dru
giej socjotechnik wspierających prawidłowy rozwój ucznia.
W zakresie działań szkoły jest nie tylko zaszczepienie wartości i norm moralnych, ale
również estetycznych oraz przekazywania wiedzy, a także wyposażenie uczniów w rozległy
repertuar sprawności, w których mieszczą się różnorodne normy o charakterze instrumen
talnym (technicznym). Chociaż wartości i normy moralne z punktu widzenia zaburzeń za
chowania i niedostosowania społecznego stanowią centralny przedmiot zabiegów wycho
wawczych, to pozostałe kategorie są również ważne, gdyż pozostają one w ścisłym związku
z normami moralnymi.
Wzajemne powiązanie między różnymi kategoriami norm znajduje odzwierciedlenie
w kryteriach decydujących o diagnozie zaburzenia - niedostosowania. Wyrazem globalne
go ujmowania norm (moralnych, estetycznych, instrumentalnych) są rejestry symptomów
zaburzeń w większości renomowanych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych
w diagnozie zaburzeń.
Teoria naznaczenia społecznego a zaburzenie w zachowaniu i niedostosowanie
społeczne

Współczesna socjologia bardzo silnie zaznaczyła się na obszarze badań zachowań de
wiacyjnych poprzez rozwinięcie teorii labelingu (stygmatyzacji, naznaczenia społecznego)
opartych na zapoczątkowanym przez G.H. Meada (1976) interakcjonizmie symbolicznym
(E. Lemert, 1951; H. Becker, 1964). W polskiej literaturze najbardziej utrwalony jest termin
„naznaczenie społeczne” (M. Łoś, 1976). Najogólniej ujmując sens i „intencje” teorii na
znaczenia społecznego, można powiedzieć, że podkreśla ona znaczenie i rolę grupy społe
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cznej (opinii, wpływu) w kreowaniu zachowań dewiacyjnych poprzez symboliczne inter
akcje zachodzące w grupie. Teoria ta (zgodnie z ogólnymi założeniami interakcjonizmu)
głosi, że pozycja jednostki w grupie nie jest wyznaczona obiektywnymi czynnikami, lecz
symbolicznym „uplasowaniem się” jednostki w świadomości członków grupy. W wersji
szczegółowej i zbliżonej do praktyki omawiana teoria wykazuje konsekwencje (najczęściej
negatywne) stosowania przez grupę różnych naznaczeń (piętnowanie, stygmatyzowanie,
etykietowanie) w stosunku do jednostek, które pod jakimś względem wyróżniają się,
a zwłaszcza tych, które naruszają zasady i normy obowiązujące w grupie.
Badacze dewiacji społecznej, zorientowani na ogólne założenia interakcjonizmu sym
bolicznego, podejmując badania nad naruszaniem społecznych zasad i norm, koncentrowali
się na dewiacyjnych jednostkach i zadawali pytania dotyczące motywacji i prognozy zacho
wań dewiacyjnych („Dlaczego pewne jednostki przekraczają normy?”, „Kto narusza nor
my?” oraz „Jeżeli ktoś naruszył normę, czy będzie to czynił w przyszłości?”).
Na gruncie interakcjonizmu postawiono zasadnicze pytania dotyczące natury i znacze
nia różnych naznaczeń (etykiet), takich jak: „przestępca”, „homoseksualista”, „kryminali
sta” czy „chory psychicznie”. Pytano również, dlaczego tego typu określenia pociągają wię
cej negatywnych konsekwencji niż inne, oraz dlaczego pewne jednostki określane tymi ter
minami wzbudzają litość, a inne potępienie lub lęk.
Pytano dalej o pozycje naznaczających, o wpływ naznaczenia na osobowość, mechani
zmy naznaczania i samonaznaczania, źródła i mechanizmy naznaczania negatywnego i po
zytywnego, warunki ułatwiające naznaczanie, następstwa afirmacji naznaczania, itp.. Stara
no się również szukać odpowiedzi na pytanie: Dlaczego pewne jednostki nie są naznaczane
i dlaczego pewne naznaczenia są trwalsze od innych. Pytania te mają znaczenie teoretyczne,
ale są też ważne dla praktyków działających w środowiskach marginalnych i z jednostkami
określanymi z różnych powodów jako dewiacyjne. Odpowiedzi na te pytania nie są też obo
jętne dla wczesnej profilaktyki. W praktyce zastosowanie tez teorii naznaczenia nie jest
adekwatne do jej rzeczywistych wartości i możliwości. O ile w krajach Europy Zachodniej,
gdzie teoria ta powstała i jest dość szeroko spopularyzowana, obserwuje się zawężone jej
rozumienie i wykorzystanie, to w warunkach polskich można mówić o słabej znajomości
samej teorii i możliwości, jakie z niej wynikają.
W literaturze naukowej najczęściej podkreśla się negatywne skutki naznaczenia, a więc
wskazuje się np. na szkodliwy wpływ nadania komuś etykiety „upośledzony umysłowo”,
„chory psychicznie” czy „kryminalista”. Trzeba jednak dodać, że naznaczenie ma też pozy
tywne skutki, gdyż orientuje jednostkę w granicach pożądanych zachowań, identyfikuje
kryteria dobra i zła, normalności, oraz przyczynia się do samoafirmacji, spoistości i trwało
ści grupy społecznej. Poprzez naznaczenie grupy reafirmują normy, wyznaczają granice to
lerancji dla określonych zachowań, określają pożądane wzory osobowe, marginesy grupo
we i wskazują na ryzyko stania się outsiderem. Tak więc, naznaczenie społeczne jako zjawi
sko nie może być jednoznacznie określone jako dobre lub złe. Ważna jest natomiast odpo
wiednia jego interpretacja i ustosunkowanie się do prawidłowości, jakim ono podlega. I tak,
w przypadku naruszania norm moralnych i prawnych niektórzy autorzy wskazują, że
w gruncie rzeczy nie ma zachowań, które w istocie, „z natury” są przestępstwami. Wszy
stko zależy od społecznej grupy, jej systemu moralno-prawnego i praktyk naznaczających.
Stanowisko to znalazło wyraz w definicji, jaką podał H. Becker - „przestępstwo to zacho
wanie, które ludzie tak nazwali” (H. Becker, 1963).
Z pedagogicznego punktu widzenia należy podkreślić negatywne konsekwencje nazna
czania, zwłaszcza jednostek w wieku rozwojowym (głównie we wczesnej adolescencji).
Naznaczanie bowiem, po „wpisaniu się jednostki w rolę dewianta”, organizuje całe życie
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jednostki wokół tej roli, wyznacza jego dewiacyjny kierunek zachowania na całe życie,
a więc wyznacza „los” jednostki albo jeszcze inaczej, prowadzi do samospełnienia się
wcześniejszej diagnozy i „proroctwa”.
Nim nastąpi ten finalny etap rozwoju procesu naznaczania (dojrzewania dewiacyjnego),
swoista gra między jednostką a grupą społeczną zaznacza się w dwóch wyraźnych stadiach.
Warto zatem wskazać na główne cechy całego procesu naznaczania, gdyż jego znajomość
jest konieczna z punktu widzenia profilaktyki i terapii jednostek przejawiających zaburze
nia w zachowaniu.
Przed scharakteryzowaniem trzech etapów procesu naznaczania należy zauważyć, że
w szkole, tak jak w innych organizacjach, dzieci zdolne do samokontroli są mniej narażone
na praktyki naznaczające. Jest jednak interesujące, że dzieci nadmiernie narzekające i skar
żące, jak również wybitnie zdolne podlegają etykietowaniu ze strony grupy. W tym ostat
nim przypadku nadaje się im określenie „kujon”. Natomiast dzieci, które właściwie i szybko
reagują na mechanizmy kontroli nieformalnej, zwykle nie są naznaczone w przypadku na
ruszenia norm. Niektóre jednak dzieci mają mniejsze zdolności adaptacyjne, wykazują
mniej woli do podporządkowania się oraz wolniej pojmują znaczenie norm grupowych. Te
dzieci poprzez naruszenie norm łatwo podlegają procesowi naznaczenia. Oczywiście, obję
cie procesem naznaczenia nie następuje w przypadku każdego łamania normy i każdej nor
my, a więc nie jest czymś automatycznym i nieuchronnym (to, kiedy i „za co” można być
poddanym naznaczeniu, jest pewną „tajemnicą” tego zjawiska i stanowi przedmiot badań
teorii labelingu). Trzeba jednak pamiętać, że z teoretycznego punktu widzenia każda jedno
stka „ma szansę” być naznaczona, gdyż w zależności od różnych procesów grupowych wy
różniane mogą być rozmaite cechy fizyczne i psychiczne jednostek, jak również wyróżnia
ne mogą być zachowania jednostek, które w jakiś sposób odbiegają od ukształtowanych
w grupie standardów. Warto zwrócić uwagę, że takich szans wyróżniania i identyfikowania
jako „inny” jest szczególnie dużo w grupach obejmujących dzieci zaburzone emocjonalnie
i znajdujące się w początkowym etapie niedostosowania społecznego. W procesie nazna
czania szczególna rola przypada jednostkom obdarzonym, z racji swoich funkcji, odpo
wiednią siłą naznaczania. Do tej kategorii należą niewątpliwie nauczyciele jako przedstawi
ciele kontroli społecznej.
Etapy nauczania:

1. Konfrontacja

Obejmuje ona procesy i aktywności związane z poddaniem „kandydatów” do naznacze
nia uwadze i zainteresowaniu przedstawicieli społeczności, w wyniku czego powstaje prze
konanie, że „z tą osobą trzeba coś zrobić”. Czasami konfrontacja ma charakter epizodyczny
(np. zaobserwowanie aktu dewiacji seksualnej), ale częściej obejmuje ona serie mini-epizodów, w których zachodzą różne interakcje między nauczycielem a uczniem (nauczyciel mo
że uznać, że uczeń jest niezdolny do właściwego zachowania i rezygnuje z formalnej akcji,
albo wypełnia ściśle funkcje przedstawiciela kontroli i wszczyna formalną akcję, co rodzi
skutki naznaczenia). W konfrontacji krytyczne są dwa aspekty.
Po pierwsze, przedstawiciel kontroli (nauczyciel) ma znaczący wpływ na warunki,
w których może pojawić się konfrontacja, a nawet na zachowania podlegające kontrakcji.
Szczególnie ważne jest to w przypadku szkoły, gdzie większość zasad i reguł ustanawiana
jest przez dorosłych (nauczycieli). Tak więc, nauczyciele zasadniczo decydują, które zacho
wania i uczniowie będą naznaczeni.
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Po drugie, natura określonych reguł i norm decyduje o uprzywilejowaniu pewnych grup,
a inne grupy bardziej skazuje na konfrontacje. Na przykład przepisy dotyczące higieny oso
bistej, „kultury życia codziennego” są trudniejsze do przestrzegania przez dzieci ze środo
wisk spatologizowanych i te właśnie dzieci są „spychane” w mechanizm konfrontacji.
W przypadku zaburzeń emocjonalnych - w zachowaniu takimi upośledzonymi jednostkami
będą np. dzieci hiperaktywne i z zaburzeniami uwagi, które mają trudności z wykonywa
niem określonych zadań w odpowiednich warunkach i porach dnia - np. uczenie się w po
rze popołudniowej. Słabe wyniki pracy i niewłaściwe zachowania są okazją do nadawania
tym dzieciom różnych etykiet stygmatyzujących.

2. Osądzenia
Jest to szereg aktywności związanych z wydaniem „diagnozy” lub werdyktu. W niektó
rych przypadkach, przedstawiciel kontroli społecznej, po zaistnieniu określonego zachowa
nia, musi nadać mu odpowiednie znaczenie i zakomunikować, że dane zachowanie, naru
szające normę, kwalifikuje się do potępienia. Świadomość skutków tej fazy nakłada obo
wiązek dużej ostrożności w stawianiu różnych diagnoz, rozważenia możliwości przebacze
nia i konieczności potępienia. Nieobojętny jest również sam dobór odpowiednich terminów
definiujących określone zachowania i osoby. Tak więc, nie bez znaczenia jest, czy używa
my terminu „opóźniony, upośledzony umysłowo” czy „dziecko z trudnościami w nauce”,
„chory psychicznie” czy „dziecko niepełnosprawne”, „przestępca” czy „niedostosowany
społecznie”. Ostrożność w diagnozowaniu i wydawaniu „werdyktów” wynika stąd, że uży
wanie określeń stygmatyzujących oznacza uznanie, iż przyczyny i wina za zachowanie
znajdują się po stronie dziecka, co osłabia gotowość do działania terapeutycznego.
W ostatnich dziesięcioleciach, w krajach o wysokim poziomie naukowym i kulturze
terapeutycznej zrobiono dość dużo w zakresie zdejmowania stygmatyzującego piętna
z wielu decyzji diagnostycznych. Było to możliwe dzięki uznaniu, że większość problemów
„chorób psychicznych” nie mieści się w granicach problemu ściśle medycznego, lecz roz
ciąga się na sferę społeczną. Wraz z tym przekonaniem pojawiła się zasada integracji i od
powiednie programy nauczania jednostek niedostosowanych. W przypadku problematyki
zaburzeń emocjonalnych warto odnotować zastąpienie terminu „upośledzenie emocjonal
ne” terminem „zaburzenie emocjonalne”, który eliminuje fatalistyczne pojmowanie tego
zjawiska, a implikuje obowiązek i opłacalność działań profilaktyczno-terapeutycznych.

3. „Wpisanie w rolę”

Jest to trzecia faza procesu naznaczania, w której występują aktywności związane z re
definicją roli jednostki naznaczonej. Wśród wielu zjawisk zachodzących w tej fazie istotne
jest uczenie się przez otoczenie społeczne nowego sposobu ustosunkowania się do osoby
naznaczonej (innego jej traktowania) oraz uczenie się przez osobę naznaczoną nowego spo
sobu zachowania, a także zaakceptowanie i zinternalizowanie nowej pozycji społecznej.
Jednostka naznaczona godzi się z tym, co chciała grupa, zaczyna pełnić rolę, która wynika
z treści etykiety („jestem złodziejem to powinienem kraść”). W ten sposób następuje samospełnienie się proroctwa, jak to określił R.K. Merton (1968), i rozwija się kariera dewianta.
Tak więc, jeśli jednostka zostanie określona jako upośledzona (pod różnym względem), to
uważa, że rzeczywiście jest upośledzona, a więc mniej się od niej wymaga, i wobec tego nie
podejmuje wysiłków podnoszących jej poziom rozwoju. Prawidłowości tej fazy uwidacz
niają się również w przypadku jednostek zaburzonych emocjonalnie: jednostka, której przy
pisano „wybuchy wściekłości”, będzie kontynuować to zachowanie. Paradoksalnie, w tej
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fazie procesu naznaczania, zachowania normalne, przejawiane w niektórych okoliczno
ściach, będą oceniane przez otoczenie jako nienormalne. Tak więc, jeżeli dziecko „agresyw
ne” przez cały dzień nie dokona żadnego aktu agresji, to mówi się, że to dziecko „miało
dobry dzień”. Natomiast nie mówi się tego o dziecku „normalnym”, które zachowywało się
tak samo w podobnych okolicznościach.
Teoria społecznego naznaczenia jest zatem tą specyficzną formą myślenia socjologi
cznego, której zasadnicze tezy mogą się stać inspiracją do innego ujmowania wielu istot
nych problemów z zakresu socjalizacji i społecznego wychowania młodzieży. Chociaż po
mija obiektywne źródła dewiacji i sprowadza je do symbolicznych interakcji w grupie spo
łecznej, to tym samym zwraca uwagę na te czynniki, które niewątpliwie są istotne w proce
sie kształtowania się osobowości zaburzonej. Uwzględnienie tych czynników przez nauczy
cieli, dążenie do ich kontrolowania może mieć poważne znaczenie w profilaktyce i terapii
jednostek zaburzonych i społecznie niedostosowanych. Równocześnie łącznie z perspekty
wą ekologiczną może stanowić inspiracje do empirycznych badań, holistycznie ujmujących
problem dewiacyjnych zachowań młodzieży.

Część III

Alternatywne systemy
ograniczania dewiacji młodzieży
Profilaktyka w środowisku lokalnym

Rozdział 1

Współczesna krytyka resocjalizacji

w warunkach izolacji

Ewolucyjne doskonalenie systemu pozbawienia wolności i odbywania kary nie oznacza,
że obecnie funkcjonujące zakłady karne są traktowane na równi z innymi instytucjami spo
łecznymi. Wprost przeciwnie, nawet w przypadku szczytowych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych, realizowania nowych zasad wyprowadzanych z humanistycznego poj
mowania stosunków międzyludzkich, wprowadzania nowych metod resocjalizacji, opieki
lekarskiej i technik terapeutycznych, poszerzania zakresu kontaktów społecznych skaza
nych ze światem zewnętrznym i zwiększonej kontroli społecznej nad sposobami odbywania
kary, dzisiejsze więzienie jest przedmiotem najostrzejszej krytyki, z jaką nie spotkała się
żadna funkcja państwowa. Współczesna krytyka więzienia wiąże się często z zadaniem jego
zniesienia. Dzieje się tak z wielu powodów, ale jeden wydaje się zasadniczy: od początku
pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku, obok życia, najwyższą wartością stała się wolność,
a równocześnie powszechnie zaczęto stosować karę pozbawienia wolności.
Krytyka ze strony wyjątkowo wrażliwych humanistów, nie mówiąc o samych skazanych
i ich bliskich, nie byłaby czymś zaskakującym. Tym co nadaje szczególne znamiona i wy
mowę współczesnej krytyce kary pozbawienia wolności, są stanowiska i poglądy najwybit
niejszych specjalistów z zakresu penitencjarystyki oraz badaczy problemów przestępczości,
resocjalizacji i sposobów odbywania kary. Charakterystyczną cechą tej krytyki jest fakt, że
wyrasta ona z motywacji szukania lepszych sposobów humanitarnej resocjalizacji. Jak się
okazuje, chociaż motywacja ta jest bardzo silna, to doprowadza ona najczęściej tylko do
wykazania wielkiej niekonsekwencji, jaką jest więzienie, a więc kończy się na krytyce ne
gatywnej.
Najbardziej ważące argumenty tej krytyki dadzą się podzielić na dwie kategorie:
a) te, które wynikają z bogatego doświadczenia praktyków wykonania kary pozbawienia
wolności, oraz b) oparte na pośrednich badaniach naukowych.

1.1. Argumenty penitencjarystów
Wyczerpującej prezentacji tego typu argumentów i stanowisk (zawartych w literaturze
naukowej i publicystycznej) dokonał J. Sliwowski (1984). Nie sposób tutaj przytoczyć wię
kszości tych stanowisk. Te, które wybrałem, wydają się najbardziej wymowne i oddające
atmosferę dyskusji. Do takich należą niewątpliwie słowa twórcy samorządu więziennego
T. Motta Osborne’a: „Nie można trenować do wyścigów, leżąc w łóżku” i inspektora wię
zień brytyjskich M. Gordon, która oświadczyła: „W ciągu całej mojej pracy nie znalazłam
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w całej instytucji więzienia niczego godnego uwagi prócz gigantycznej niekonsekwencji.
Nie zdarzyło mi się stwierdzić, by więzienie wywarło pozytywny wpływ na jakiegokolwiek
więźnia. Nie ma ani cienia wątpliwości co do jego demoralizującego wpływu i okrucień
stwa. Wydaje mi się, że nie mieści się ono w ramach ani naszej epoki, ani naszej cywilizacji.
Właśnie poprzez więzienie utrwalamy przestępczość w naszych więzieniach”. (T. Sliwowski 1984). A. Paterson problem resocjalizacji w więzieniu ujął lapidarnie: „Nie można wy
chowywać dla wolności, pozbawiając wolności”.
Uwięzienie oceniano w kategoriach prawnych, moralnych, jak i pragmatycznych, stosu
jąc różne kryteria i mierniki. Biorąc pod uwagę sprawność resocjalizacyjną, posługiwano
się najczęściej kryterium recydywy i zawsze wskazywano na jej wysokie wskaźniki (6080%), które odnosiły się zarówno do klasycznych więzień dla dorosłych, jak i dla zakładów
młodzieżowych. Krytycy więzienia wskazują bardzo często, że administracja więzienna jest
bezradna i musi operować szeregiem kompromisów i sprzeczności (np. ścisła dyscyplina
i postulat polegania na sobie i wiary w siebie), że więzienia są narzędziem autokracji, a ma
ją rozwijać indywidualną inicjatywę. Więzień jest najczęściej bezczynny, mimo że celem
kary jest nauczyć go uczciwego sposobu samoutrzymania się.
W literaturze naukowej podnosi się często problem przestępczotwórczego charakteru
uwięzienia. Problem ten był przedmiotem obrad II Międzynarodowego Kongresu Kryminologicznego w Paryżu już w 1950 roku. W referacie wprowadzającym O. Kinberg
uwzględnił dwie sfery kryminogenności zakładu karnego: 1) wpływy wywierane przez sa
mą organizację wykonania kary wraz z regulaminem, atmosferą więzienia, służbą peniten
cjarną i jej stosunkiem do skazanych oraz 2) wzajemne oddziaływania w grupie skazanych.
Autor podkreślił szczególnie katastrofalny wpływ umieszczenia w więzieniu wywierany na
tych, którzy popełnili przestępstwa nieświadomie, a nie wykazują tendencji agresywnych starają się oni uwolnić spod silnej presji, podejmując dramatyczne próby ucieczki, agresji
i buntu. Próby te doprowadzają jedynie do wzmożenia i utrwalenia przymusu, wyzwalają
nieufność, pogardę i lęk, a także skłonność do wymierzania kar przy wszelkich okazjach
naruszania przepisów. Wszystko to uniemożliwia prowadzenie oddziaływań wychowaw
czych. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego, największe straty ponoszą jednostki sła
be, rekrutujące się ze środowisk odznaczających się ubóstwem kulturowym. Ale również
stali bywalcy więzień, ci agresywni, doznają permanentnego upokorzenia, degradacji god
ności ludzkiej i poczucia własnej wartości. Zatracają się więzi z ludźmi uczciwymi, a ich
perspektywy życiowe i siła moralna załamują się. Dla większości jedynym wyjściem jest
dostosowanie się do warunków więzienia i depresja emocjonalna. Szansą przetrwania jest
udział w więziennej podkulturze „drugiego życia”. Istota, geneza i mechanizmy tego zjawi
ska zostały gruntownie przeanalizowane przez M. Kosewskiego (1985) i określone jako sy
tuacja „pokusy i upokorzenia”. Zamiast odpokutować winę, skazany znalazł się w przymu
sowej sytuacji kryminogennej, której nie może się oprzeć.
Wśród krytyków więzienia jako instytucji resocjalizacyjnej szczególne znaczenie miały
poglądy J. Pinatela, który stwierdził, że o kryminogenności więzienia decyduje długość od
bywania kary (dłuższe wzmagają recydywę) oraz to, czy kara wykonywana jest w więzie
niu tradycyjnym czy nowoczesnym. Dla J. Pinatela zasadniczy problem sprowadza się do
zasadności uznania więzienia za instytucję poprawczą. Kara ma się odnosić tylko do spraw
cy, a w rzeczywistości oddziałuje ona na rodzinę skazanego oraz na jego najbliższe otocze
nie społeczne. Oczywiście jest to wpływ negatywny, wyzwalający wzajemne niekorzystne
ustosunkowania. Według doświadczeń Pinatela, skazani po odbyciu długich wyroków stra
cili zdolność przystosowania się do warunków wolnościowych i zazwyczaj żądali powtór
nego uwięzienia.
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Poglądy J. Pinatela warto skonfrontować z teorią kultury warstw niższych W. Millera.
Poprzez omnipotentną władzę instytucja więzienia wytwarza u skazanych ambiwalentne
postawy wobec wszelkich autorytetów. Na zewnątrz więzień okazuje dezaprobatę wobec
wszystkich, a szczególnie wobec oficjalnych autorytetów, ale idzie to w parze z podświado
mym dążeniem do podporządkowywania się. Negacji norm i reguł postępowania towarzy
szy podświadoma skryta tęsknota za życiem w ściśle określonych warunkach, w których
obowiązują konkretne sankcje. Taki stan osobowości określimy jako kompletne uzależnie
nie, czyli przeciwstawny biegun autonomii. Człowiek z doświadczeniem deprywacji wię
ziennej, mimo deklarowanej dążności do autonomii, po wyjściu na wolność nie jest zdolny
do samodzielności i odpowiedzialności. W takim stanie, chociaż świadomie i podświadomie
występuje przeciwko instytucjom kontroli społecznej, robi wszystko, aby sprawdzić siłę in
stytucji więzienia, jego zdecydowanie i ostrość sankcji. Najlepszym sposobem takiego ba
dania siły więzienia jest zachowanie, które prowadzi do ponownego uwięzienia. Stąd moc
no zdeformowana osobowość i recydywa. Pinatel uważa, że chociaż możliwość wycho
wawczego oddziaływania kary po długoletnim jej odbywaniu jest utopią, to dla uspokojenia
opinii publicznej nie można myśleć o zniesieniu więzienia. Wobec tego kara może być suro
wa, ale musi być możliwość jej łagodzenia.
J. Sliwowski przytacza poglądy ponad dwudziestu wybitnych penitencjarystów, którzy
w instytucji więzienia dopatrują się zgubnego wpływu na osobowość skazanego i odwrot
nych do zamierzonych skutków społecznych. Chociażby dla ilustracji, warto dokonać ich
selektywnego wyboru.
Glueck stwierdził na podstawie badań, że 82% zwolnionych z najlepszych więzień ame
rykańskich powróciło do przestępstwa i to dowodzi bankructwa idei zakładów karnych. Ne
stor penitencjarystów francuskich Magnol uważa, że wspólne przebywanie więźniów pro
wadzi do demoralizacji, i wysuwa postulat, aby dla naukowego rozwiązania problemu zba
dać skutki uwięzienia ludzi, którzy nie popełnili przestępstwa.
G. Trashler nie wierzy w poprawczą rolę zakładów i opowiada się za wykorzystaniem
kontroli społecznej.
Negatywnie ocenia tego typu karę działaczka społeczna M. Wilson (1931), według któ
rej więzienie jest już instytucją przemijającą. Obecnie funkcjonują sądy dla nieletnich, reformatoria, środki probacyjne, istnieje możliwość grzywien, zakłady poprawcze i kliniki
psychiatryczne. W tej sytuacji, więzienia są powszechnie krytykowane przez cywilizowane
narody, ale paradoksalnie na więzienia wydaje się olbrzymie sumy i czyni się mało w celu
ich wyeliminowania. W przeciwieństwie do ścisłej kontroli nad stosowaniem sztuki lekar
skiej, państwo nie dysponuje żadnym środkiem kontrolowania skuteczności wyroków sę
dziowskich. Dokonując retrospektywnej oceny skuteczności więzień, M. Wilson stwierdza,
że uczyniono istotne postępy w zakresie zapobiegania przestępczości, natomiast w zakresie
wykonywania kary pozbawienia wolności nie można niczego pozytywnego odnotować od
150 lat. I tak, karę w końcu tygodnia stosowano już 200 lat temu, a czytelnictwo wprowa
dzono do więzienia już w systemie filadelfijskim. W dalszych rozważaniach M. Wilson za
negowała odstraszające funkcje więzienia i jego pozytywny wpływ na społeczeństwo.
W stosunku do więźniów odczuwa się więcej potępienia niż litości, a to z tego powodu, że
społeczeństwo pamięta tylko o popełnionym przez nich czynie, natomiast nie jest brany pod
uwagę fakt życia w samotności, zgorzknienia i długoletniej walki z pokusami. Z tego
względu sprawca przestępstwa zasługuje bardziej na litość aniżeli jego ofiara. Reforma wię
zienia nie jest możliwa, dopóki społeczeństwo nie uświadomi sobie okrucieństwa kary po
zbawienia wolności. Wyjściem z tej sytuacji jest stworzenie takiego więzienia, w którym
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skazani mieliby możność obcowania z ludźmi. Tylko społeczny wpływ na zmianę postawy
skazanego, wpojenie przekonania o błędności postępowania i wywołanie wstydu z powodu
antyspołecznego zachowania mogą prowadzić do skutecznej resocjalizacji.
W krytyce kary pozbawienia wolności znaczący jest udział psychiatrów. Reprezenta
tywne są tutaj poglądy K. Menningera (1968). Autor ten opublikował pracę pod zbliżonym
tytułem do pracy M. Wilson i kwestionuje naszą wiedzę o przestępstwie. Wiedza obiektyw
na jest ograniczona nienaukowym podejściem i wielością nieujawnionych przestępstw oraz
liczbą potencjalnych sprawców, wśród których każdy może się znaleźć. Każdy z nas ma
udział w przestępstwie chociażby z tego powodu, że etykietyzując skazanych zmuszamy
ich do zachowania, które odczłowiecza jednostkę. Zastanawiając się nad odpowiedzialno
ścią za stosowanie okrutnych kar, Menninger twierdzi, że wszystkie przestępstwa popełnio
ne przez sprawców nie zrównoważą krzywdy wyrządzonej im przez społeczeństwo. Stano
wisko takie przypomina tezę H. Beckera (1963), rozwijającą założenia teorii stygmatyzacji:
„...Dewiacja jest to zachowanie, które ludzie tak nazwali”. Według K. Menningera, system
penitencjarny jest przestarzały, a naukowe osiągnięcia nie są wykorzystywane do jego do
skonalenia. Chociaż w prawie karnym nie ma mowy o poniżaniu skazanych, to instytucje
wykonywania kary nie czynią różnic między skazanymi ze względu na grożące z ich strony
niebezpieczeństwo, poziom emocjonalny i stopień rozwoju umysłowego. W odróżnieniu od
szpitali, więzienia pozostały bez zmiany, a sami prawnicy nie są bez winy.
W tym miejscu należy zauważyć, że takie skrajne traktowanie całego systemu peniten
cjarnego nie jest już całkowicie adekwatne do wszystkich funkcjonujących zakładów reso
cjalizacyjnych (zwłaszcza młodzieżowych), gdyż w niektórych krajach (USA, Kanada,
Niemcy) są też takie zakłady, które funkcjonują na zgoła nowoczesnych zasadach. Nieadekwatność ta jest zdecydowana zwłaszcza w odniesieniu do rozwijanych koncepcji teorety
cznych, np. H. Quaya (K. Pospieszył 1990) czy tzw. systemu diagnostycznego „I-Level
Clasification” (L. Pytka 1993).
Z punktu widzenia profilaktyki, godne uwagi są spostrzeżenia K. Menningera dotyczące
korzeni przestępczości. Stwierdza on, że rytuał przestępstwa i kary stanowi część naszego
życia. Ludzie potrzebują przestępstw, podziwiają je, żyją z nimi, identyfikują się z przestęp
cami, zazdroszczą im, a zarazem ich karzą. Przestępcy są naszym alter ego, naszym „złym
ja”. Osoby przestępcze czynią „za nas” to, co jest zabronione, co sami byśmy chętnie uczy
nili. Przestępcy są kozłami ofiarnymi. Mechanizm „kozła ofiarnego” pozwala nam przerzu
cić podświadomą nienawiść i ukrytą agresję na innych i uniknąć poczucia zasłużenia na ka
rę. W ten sposób rodzi się punity wne nastawienie do przestępcy, a jego skutki są tak samo
niszczycielskie, jak samo przestępstwo. Chęć zemsty skrywana jest pod zasłoną sprawiedli
wości, gdyż tego wymaga cywilizacja: zrezygnowano z legalnej zemsty, ale prywatnie sta
nowi ona silny motyw zachowania współczesnego człowieka. Przestępcy nie mogą wobec
tego pozostać obojętni („surowość sędziów i przemoc buntowników”). W pozytywnym
aspekcie krytyki K. Menninger proponuje zwrócenie uwagi na okres poprzedzający zwol
nienie, tworzenie stowarzyszeń byłych więźniów (na wzór Alcohol Anonymous). Sukces
systemu penitencjarnego jest całkowicie uzależniony od indywidualnego wychowania, któ
re musi się opierać na poznaniu osobowości skazanego. Poglądy Menningera na instytucję
więzienia, jego stosunek do kary (mimo wszystko całkowicie jej nie odrzuca) mogą być
oczywiście negowane, ale jego uwagi o zakłamaniu we współczesnym wykonywaniu kary,
cynizmie i zupełnej nieskuteczności są warte głębokiej refleksji. Nie ulega wątpliwości, że
na taką refleksję zasługuje próba odsłonięcia rzeczywistego nastawienia współczesnego
społeczeństwa do skazanych. Waga tych zjawisk jest duża, o czym świadczy rozwój nurtu
nowej kryminologii (por. N. Christie 1993).
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Na wspomnianym wcześniej II Kongresie Kryminologicznym w podobny, niezwykle
krytyczny sposób wypowiadało się również wielu innych specjalistów z zakresu penitencjarystyki. J. Hey nieprzydatność kary uzasadniał z punktu filozoficzno-prawnego, twier
dząc, że kryzys kary wynika z nierównomiernego rozwoju prawa karnego i psychiatrii: pra
wo ciągle stoi na stanowisku indeterminizmu i oddziałuje na całą politykę karną. K. Kraepelin zwrócił uwagę, że ciężar przestępstwa determinuje surowość i długotrwałość kary,
podczas gdy trzeba brać pod uwagę nierówność oddziaływania jednakowo długotrwałej ka
ry na poszczególne jednostki. Niekiedy kara wyzwala ukryte objawy choroby psychicznej
i narusza granice wytrzymałości człowieka.
W krytyce kary pozbawienia wolności znaczący udział mają oczywiście lekarze-psychiatrzy. Większość krytyków podkreśla, że państwo wobec przestępców ma taki sam obo
wiązek, jak wobec psychicznie chorych - więzienie musi być reformowane podobnie jak
zakłady lecznicze. Specjaliści zorientowani w kierunku usuwania przyczyn deprywacji psy
chofizycznej w więzieniu podkreślają szkodliwy wpływ ograniczenia przestrzeni, nienatu
ralne ograniczenie możliwości zaspokajania potrzeb seksualnych i - jako następstwo - róż
norodne zboczenia i demoralizację. Powszechnym argumentem jest więzienna subkultura,
przekupstwa strażników, donosicielstwo i ostre antagonizmy. Argumenty natury filozoficz
nej, prawnej, psychospołecznej i pedagogicznej wspierane są przekonywającymi
wskaźnikami dotyczącymi recydywy. W wielu pracach powołuje się kryteria instytucji to
talnej sformułowanej przez Goffmana, przy czym więzienie stawiane jest często obok naj
okrutniejszych obozów koncentracyjnych. Przytaczane są oczywiście argumenty natury po
litycznej (M. Foucault), podkreślające kontrolne funkcje systemu więziennego na użytek
warstw panujących. W celu walki z nieludzkim systemem więziennym i niesienia pomocy
ludziom uwięzionym powstają organizacje współpracujące z więźniami. Ich początek przy
pada na lata 60. (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia).
J. Śliwowski przypomina, że w 1974 roku została zorganizowana przez Międzynarodo
wą Fundację Kamą i Penitencjarną konferencja w Helsinkach, która zajęła się przyszłością
kary pozbawienia wolności. Podczas konferencji w zasadzie powtórzono wszystkie znane
już argumenty, które nie są wyrazem skrajnej i totalnej krytyki. Wśród nich pojawił się po
gląd, że więzienie jest celowe tylko wtedy, gdy skazany uznaje jego potrzebę i jest gotowy
do współpracy w resocjalizacji. Oddziaływanie resocjalizacyjne powinno się dokonywać
„według problemów wskazanych przez skazanego, a nie według modelu ustalonego przez
innych”, nauka i praca (w dalszym ciągu uważana za przejaw humanitarnego podejścia) to
„cele wskazane skazanemu, a nie obowiązkowo mu narzucone”. Podkreślono również, że
niektórzy przestępcy wymagają prostej i szybkiej kary, która przy staje do ich możliwości,
jest ostrzeżeniem, ale nie muszą oni trafić do więzienia. Takie propozycje są zgodne z psy
chofizycznymi zasadami karania wychowawczego. W czasie sympozjum Ogólnego Towa
rzystwa Więziennego (Paryż 1976) podkreślono konieczność właściwej selekcji więźniów,
redukcji ich liczby i stosowania środków nieizolacyjnych. W więzieniu powinni przebywać
tylko przestępcy najgroźniejsi i nie rokujący poprawy w innych ośrodkach.
Wszystkie te postulaty (częściowo już zrealizowane) wskazują na istotną ewolucję w za
kresie rozumienia i stosowania kary pozbawienia wolności. O ile w połowie XX wieku wię
zienie było traktowane jako środek oddziaływania, to już od kilkunastu lat przeważa ten
dencja, by zakład karny stał się instytucją skupiającą jednostki, w stosunku do których takie
oddziaływanie nie jest skuteczne. Kara staje się więc środkiem zabezpieczającym, a właści
wa resocjalizacja obliczona jest na osobników „wychowywalnych”. Równolegle do takiego
rozumienia wzrasta rola profilaktyki społecznej i wszelkiego typu środków prewencyjnych.

138

1.2. Argumenty psychologiczne - deprywacja naturalnych potrzeb
O rzeczywistej sytuacji i samopoczuciu jednostki uwięzionej możemy wnioskować od
wołując się do wyników eksperymentalnych badań nad skutkami deprywacji sensorycznej
i informacyjnej. Wyniki tych eksperymentów stanowią pośrednie przesłanki dla głębszego
i obiektywnego zrozumienia wpływu zubożałego pod względem różnorodnych bodźców,
zamkniętego środowiska zakładu karnego. W szukaniu naukowych uzasadnień skutków
izolacji więziennej należy się odwołać do psychologicznej interpretacji wzajemnych powią
zań między regulacją wewnętrzną a kontaktem z otoczeniem. Według W. Łukaszewskiego,
„Osobowość jest pochodną rzeczywistości zewnętrznej. Podobnie proces regulacji wewnę
trznej jest pochodnym procesu regulacji stosunków pomiędzy człowiekiem i otoczeniem.
Proces samoregulacyjny nie może bowiem zachodzić w warunkach izolacji człowieka
od otoczenia (podkr. B. Urban). Przekonują o tym wyniki badań nad tzw. izolacją sensory
czną” (W. Łukaszewski 1974, s. 305). Ten sam autor piszę dalej: „Niewielkie nawet zuboże
nie stymulacji z otoczenia powoduje rozległe i długotrwałe skutki w osobowości człowie
ka” (w tym miejscu W. Łukaszewski powołuje się na J. Mc V. Hunta, na teorię optymalnej
stymulacji D.O. Hebba i badania wykonane przez Bextona, Herona i Scotta oraz doświad
czenia z przygotowań kosmonautów do przebywania w warunkach długotrwałej izolacji).
Badania eksperymentalne są oczywiście najbardziej przekonywające i dają podstawy do
interpretacji konkretnych sytuacji więziennych. O znaczeniu deprywacji można również
wnioskować z pewnych stanowisk teoretycznych. Najbardziej klarowną i ujmującą istotę
znaczenia informacji w życiu człowieka jest teoria A. Kępińskiego o metabolizmie energe
tycznym i informacyjnym. Według a. Kępińskiego, „(...) jedną z najbardziej charakterysty
cznych cech życia jest metabolizm: ustawiczna wymiana energetyczna między żywym
ustrojem a jego środowiskiem”. Ale równocześnie „wszelki ruch organizmu żywego wyma
ga dostatecznej orientacji w otaczającym środowisku” (Kępiński 1983, s. 226). Orientacja
możliwa jest dzięki funkcjonowaniu „metabolizmu informacyjnego”, polegającego na zdol
ności odbierania sygnałów z otoczenia i reagowania na nie, tj. wysyłaniu sygnałów do oto
czenia. U człowieka „metabolizm informacyjny” odgrywa większą rolę niż energetyczny
(A. Kępiński 1983, s. 227).
Termin „izolacja sensoryczna” jest równoznaczny z terminem „deprywacja sensorycz
na” i oznacza albo niemal całkowite zredukowanie dopływu bodźców z otoczenia, albo ich
zmniejszanie do minimum. Taki stan można osiągać za pomocą różnych technik. Badania
eksperymentalne polegały najczęściej na pozbawieniu lub znacznym zubożeniu kontaktu
z otoczeniem oraz odcinaniu informacji o zmianach zachodzących w otoczeniu. Badanych
umieszczano również w warunkach, w których nie zachodziły jakiekolwiek zmiany. B. Wa
ligóra (1984), opisując deprywację potrzeb u osób pozbawionych wolności, powołuje się na
pracę A.D. Bidermana i H. Zimmera, w której przedstawiono przebieg i wyniki takich eks
perymentów.
Eksperymenty nad deprywacją wykazały, że człowiek w sytuacji braku kontaktu zmy
słowego z otoczeniem i informacji o zachodzących w nim zmianach przy równoczesnym
ograniczeniu swobody ruchu doznaje wysoce niekorzystnych przeżyć. Najbardziej i po
wszechnie odczuwana jest nuda i monotonia. Badani podawali, że „widzieli” świecące pun
kty, różne przedmioty i zjawiska, ludzi, itp. Były to oczywiście czyste złudzenia. O ile
w początkowej fazie eksperymentu badani zachowywali krytyczny stosunek do swoich do
znań, to w miarę jego trwania zaczynali wierzyć w ich realność. Inne skutki deprywacji sen
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sorycznej - to zmniejszenie sprawności intelektualnej, trudności w koncentracji uwagi, roz
leniwienie, zwiększona drażliwość, apatia, zaburzenia w zakresie schematu własnego ciała.
Po odstąpieniu od warunku ograniczania swobody ruchów poprzez umieszczenie badanych
w kabinach dźwiękoszczelnych nie zaobserwowano żadnych zaburzeń psychicznych, cho
ciaż zapis elektroencefalograficzny ujawnił anomalie rytmu fal alfa i delta.
B. Waligóra podaję zestaw zaburzeń występujących w warunkach izolacji eksperymen
talnej. Kompleks tych zaburzeń obejmuje:
1) występowanie u badanych uczucia nudy i monotonii,
2) apatię i zniechęcenie, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku,
3) trudności w koncentracji uwagi,
4) zakłócenia procesu myślenia (błędy w rozwiązywaniu nawet prostych zadań),
5) zaburzenia uwagi i funkcji intelektualnych, przedłużające się na okres po zakończeniu
eksperymentu,
6) iluzje i zaburzenia schematu własnego ciała,
7) silne lęki,
8) halucynacje, przeważnie wzrokowe,
9) epizody urojeniowe,
10) ogólne wyczerpanie fizyczne i psychiczne.
B. Waligóra podkreśla, że jednorodności tego obrazu efektów izolacji nie można zmie
nić zastosowaniem czynników korekcyjnych (kontakt radiowy czy umieszczenie w jednej
kabinie 2-3 osób). Badacze wyprowadzają stąd wniosek, że czynnikiem zaburzającym we
wszelkich tego typu eksperymentach była deprywacja sensoryczna, doprowadzająca do za
przestania pełnienia przez mózg funkcji sterujących i regulujących czynności organizmu lu
dzkiego (nie pobierając informacji z zewnątrz i nie przetwarzając ich, mózg pracuje na „ja
łowych biegach”, staje się układem biologicznie izolowanym). Potwierdza się zatem teza,
że zachowanie eksploracyjne należy do kategorii działalności zachowawczych (J. Konorski
1969). Interpretując to zjawisko, psychologowie przyrównują deprywację sensoryczną do
stanu, który występuje w sytuacji długotrwałego głodu.
Analogicznie opresyjne skutki pojawiają się w sytuacji deprywacji informacyjnej. Oka
zuje się bowiem, że warunkiem regulacji stosunków człowieka ze światem jest pewne
kwantum informacji o tym świecie i zachodzących w nim zmianach oraz świadomość rela
cji między człowiekiem a światem. Można znaleźć wiele sytuacji, w których ludzie doznają
deprywacji informacyjnych: kierowcy na długich trasach, samotni żeglarze, pacjenci szpita
li pragnący wiedzieć o swojej chorobie coś więcej, niż słyszą od lekarzy, itd. We wszystkich
takich przypadkach deprywacja to odizolowanie człowieka od informacji o tym, co było
i jest dla niego ważne, z czym był dotychczas złączony, co stanowiło jego wartość. W ta
kich instytucjach, jak szpitale, więzienia, ale również w domach dziecka, wojsku, mimo
wielu wysiłków ze strony personelu tych instytucji, zawsze występuje pewne kwantum zu
bożenia informacji i zmniejszenie kontaktu emocjonalnego z osobami szczególnie ważny
mi, przez co pojawiają się zaburzenia rozwoju intelektualnego, uczuciowego i społecznego.
Długotrwała izolacja prowadzi do deprywacji podstawowych potrzeb jednostki: bezpie
czeństwa, miłości, afiliacji, sukcesu, itd.
Deprywacja w warunkach więzienia
Więzienie stanowi układ wielorakich ograniczeń powodujących długotrwałą deprywację
większości potrzeb jednostki (zarówno biologicznych, jak i wyższego rzędu). O deprywacji
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decyduje już sama baza materialna (zatłoczenie pomieszczeń, nieodpowiednie i upokarzają
ce warunki higieniczne). Formalny podział na funkcjonariuszy i skazanych wyklucza
wszelką inicjatywę i możliwość decyzji w tej drugiej grupie. Skazani podlegają jeszcze dru
giemu podziałowi wynikającemu z funkcjonowania „drugiego życia”, w którym wielu po
zbawionych jest formalnego i faktycznego uznania człowieczeństwa. Konkretne jednostki
podlegają całkowitej kontroli i manipulacji ze strony zarówno funkcjonariuszy, jak i współskazanych.
Oprócz deprywacji potrzeb „wymiernych”, skazani doznają permanentnych frustracji
potrzeb duchowych, kulturalnych. Całkowite pozbawienie kontaktu z ludźmi, zwłaszcza
szczególnie cenionymi, prowadzi do emocjonalnego napięcia, mogącego uniemożliwiać za
spokojenie innych potrzeb, które obiektywnie mogą być zaspokojone. W warunkach wię
ziennych szczególnego znaczenia nabiera niezaspokojenie potrzeby seksualnej, co prowa
dzi do różnorodnych dewiacji. Dewiacje wynikające z tej sfery potrzeb mają duży wpływ
na inne aspekty wzajemnych relacji między skazanymi i szersze układy życia w warunkach
izolacji.
Do prawidłowego funkcjonowania osobowości, utrzymywania relacji społecznych przy
najmniej na poziomie elementarnych wymogów moralno-prawnych konieczne jest zapew
nienie jednostce możliwości zaspokojenia potrzeby emocjonalnej. Nie można tego osiągnąć
bez społecznego kontaktu. Wymogi te w szczególnym wymiarze odnoszą się do młodzieży.
W obecnych warunkach, mimo znacznego zrozumienia tego problemu, nie widzi się postę
pu w praktycznych rozwiązaniach organizacyjnych, co samą istotę pracy resocjalizacyjnej,
jej skuteczność redukuje niemal do poziomu zerowego. Odnotować należy, że mimo wielu
badań przeprowadzonych w różnego typu zakładach resocjalizacyjno-wychowawczych,
w dalszym ciągu odczuwa się niedostatek badań nad deprywacją potrzeby emocjonalnej
w warunkach więzienia. Chociaż w zgubność i szkodliwość deprywacji nikt dziś nie wątpi,
to jednak wiedza nasza w tym zakresie opiera się w gruncie rzeczy na analogiach i odniesie
niach do wyników badań uzyskanych w warunkach laboratoryjnych i obserwacji przeżyć
ludzi znajdujących się w różnych sytuacjach ekstremalnych, ale jednak odmiennych od sy
tuacji uwięzienia na mocy prawa.

Rozdział 2

Perspektywy w zakresie stosowania
kary ograniczania wolności
Zalecenia ONZ

Zmiany w zakresie stosowania tradycyjnych strategii walki z przestępczością dokonują
się nie tylko w wyniku doświadczeń krajów o wysokiej kulturze resocjalizacyjnej i z inspi
racji humanistycznie nastawionych penitencjarystów. Od kilku dziesięcioleci tradycyjna
resocjalizacja zakładowa jest przedmiotem intensywnego zainteresowania organizacji o za
sięgu międzynarodowym. Szczególna rola przypada agendom Organizacji Narodów Zjed
noczonych, które zbierają informacje o sytuacji młodzieży w poszczególnych krajach
członkowskich, w tym w zakresie respektowania praw dzieci i młodzieży oraz o krajowych
rozwiązaniach zwalczania przestępczości poprzez stosowanie kary pozbawienia wolności.
Spośród wielu inicjatyw na szczególną uwagę zasługują ustalenia dwóch kolejnych
Kongresów Narodów Zjednoczonych, poświęconych Prewencji Przestępczości i Traktowa
niu Przestępców, w Mediolanie w 1985 roku i Hawanie w 1990 roku. Wiele inicjatyw
w skali międzynarodowej podjęto w ramach Międzynarodowego Roku Młodzieży w 1985
roku.
Już w czasie obrad Szóstego Kongresu (Caracas 1980) dostrzeżono potrzebę odejścia od
polityki punitywnej w kierunku specjalnego traktowania młodzieży naruszającej prawo.
W tym celu podjęto pracę nad rozpoznaniem potrzeb i warunków młodzieży w różnych kra
jach i opracowaniem nowej filozofii polityki kryminalnej. Uwzględniając duże zróżnicowa
nia geograficzne i kulturowe, Kongres zobowiązał odpowiednie agendy do opracowania
minimalnych standardowych zasad postępowania z młodzieżą, które z poparciem naczel
nych organów ONZ powinny być wprowadzane jako obowiązujące we wszystkich krajach
członkowskich.
U podstaw „zasad minimum” tkwi filozofia integracji, czyli włączenia młodzieży naru
szającej prawo do głównego nurtu życia społecznego. Integracja nie może być osiągnięta
bez respektowania praw dziecka i kierowania się opiekuńczym nastawieniem do całej mło
dzieży. Opracowanie „zasad minimum” wymagało rozstrzygnięcia kwestii rozumienia za
kresu pojęcia „młodzież” i ścisłego rozróżnienia go od takich pojęć, jak „dziecko” czy „do
rosły”. Dla potrzeb Międzynarodowego Roku Młodzieży przyjęto, że granice wiekowe
młodzieży rozciągają się między 15 a 24 rokiem życia. Siódmy Kongres zaakceptował te
granice dla rozważań nad ustaleniem dolnej granicy odpowiedzialności kamej. Oczywiście,
w tym zakresie nie można ustalić ścisłych granic, gdyż należy się liczyć ze zróżnicowaniem
wynikającym z procesu dojrzewania i z uwarunkowań kulturowych. Mimo tych ograniczeń,
Siódmy Kongres przyjął, że osoby określane jako młodzież (dzieci i młode osoby), nie mo
gą być w przypadku popełniania przestępstw traktowane na równi z dorosłymi przestępca
mi. Kongres zalecił także, aby złagodzone podejście rozciągnąć również na młodzież w gra
nicach 21-24 lata. Te ustalenia mają zasadnicze znaczenie dla systemu resocjalizacyjnego,
zwłaszcza w krajach o zaniżonej dolnej granicy odpowiedzialności kamej. W sytuacji braku
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zgodności co do dolnej granicy odpowiedzialności Siódmy Kongres zaleca, aby przy ustale
niu winy zawsze brać pod uwagę dojrzałość intelektualną, emocjonalną i społeczną młode
go przestępcy oraz unikać tych wszystkich okoliczności, które prowadzą do stygmatyzacji.
Zwraca się też uwagę na zasadnicze różnice między przestępczością młodzieży i dorosłych,
na fakt, że naruszanie norm prawnych jest w większości przypadków przejawem powszech
nego repertuaru zachowań młodzieży, „dysharmonią dojrzewania”, wynikiem rozbieżności
między idealnymi a realnymi warunkami wzrostu. Na poparcie takiego stanowiska przyta
cza się fakt kontynuowania przestępczych zachowań w życiu dorosłym tylko przez mały
odsetek jednostek. Zjawisko to można określić jako „spontaniczną resocjalizację”, która po
winna się spotkać z tolerancją ze strony rodziny, różnych autorytetów i kontroli społecznej.
Uwzględnienie tych faktów stanowi przesłanki do upowszechniania przez ostatnie Kongre
sy ONZ zasad dekryminalizacji i depenalizacji.
Badania przestępczości ujawniają dwa przeciwstawne procesy: naznaczanie pewnych
czynów jako kryminalne i procesy prowadzące do dekryminalizacji innych zachowań.
W pewnych okresach obserwuje się tendencję do nadmiernej kryminalizacji, co wynika
z tradycyjnych poglądów, według których kara jest zasadniczym środkiem resocjalizacji.
W wyniku takiej polityki wiele zachowań młodzieży jest prawnie zabronionych, przy czym
zachowania te nie byłyby przestępstwami, gdyby je popełnili dorośli. W zależności od kul
tury i polityki danego kraju, penalizacji mogą podlegać zachowania specyficzne dla mło
dzieży, np. wagarowanie, nieposłuszeństwo w szkole czy rodzinie, narażanie się na utratę
zdrowia, spożywanie alkoholu, wulgarny język czy przebywanie poza domem do późnego
wieczoru. Jest to zjawisko wynikające z ideologii protekcjonizmu, którego skutki mogą oz
naczać ograniczanie praw dziecka.
Procesy przeciwstawne, czyli dekryminalizacja, depenalizacja oraz stosowanie środków
alternatywnych opartych na koncepcji diversion, powodują znaczący wyłom w praktyce tra
dycyjnej polityki kamej i „rozbrajają” mechanizm stygmatyzacji wielu zachowań młodzieży.
Ostatnie Kongresy Narodów Zjednoczonych, poświęcone problemom przestępczości
i prewencji młodzieży, popierały i propagowały stanowisko perspektywnej kryminologii,
według którego sankcje instytucjonalne (inkarceracja) w przypadku młodzieży są niewła
ściwe z punktu widzenia filozofii humanistycznej, a z punktu widzenia skuteczności prakty
ki prewencyjno-resocjalizacyjnej o wiele gorsze od środków alternatywnych - lokalnych
instytucji korekcyjnych, systemu opieki społecznej, kontroli ze strony rodziny i różnych in
stytucji wychowania. Rezolucja Siódmego Kongresu zaleca krajom członkowskim, aby
umieszczenie w zakładzie zamkniętym traktować jako środek ostateczny i stosować go tyl
ko wtedy, gdy jest on niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, gdy inne
środki okazują się całkowicie nieskuteczne. Równocześnie, środek ten powinien być orze
czony tylko w przypadku najbardziej poważnych przestępstw lub w stosunku do uporczy
wych przestępców.
W toku spotkań przygotowawczych związanych z Kongresem, jakie odbyły się w róż
nych rejonach świata, stwierdzono, że inkarceracja jest zbyt często nadużywana, zwłaszcza
w przypadku przestępstw przeciwko własności. Rezolucja zwraca uwagę, że jeśli umiesz
czenie w zakładzie okazało się niezbędne, to należy zabezpieczyć warunki ograniczające
wolność do niezbędnego minimum i uwzględnić specyfikę skazanego: wiek, płeć i cechy
osobowościowe. Ponadto, w orzeczeniu kary pozbawienia wolności powinni uczestniczyć
kompetentni specjaliści z zakresu prawa i opieki społecznej, którzy rozważą wszystkie lo
kalne możliwości resocjalizacji. Rezolucja przyjmuje, że celem instytucjonalnej resocjaliza
cji jest zapewnienie opieki, protekcji, wychowania ogólnego i kształcenia zawodowego, co
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ma zagwarantować wychowankowi pełnienie konstruktywnej roli w społeczeństwie (27.127.6 zasady rezolucji). W wielu krajach świata młodzież jest umieszczana w zakładach kar
nych wraz z dorosłymi. Oczywiście, zasada ta jest wyrazem niehumanitarnego i przeżytego
systemu resocjalizacyjnego. W ramach inicjatyw związanych z Międzynarodowym Rokiem
Młodzieży podjęto szereg działań zmierzających do zmiany tego stanu. Badania nad inkarceracją wykazały duże zróżnicowanie warunków, jakie występują w zakładach resocjaliza
cyjnych w różnych krajach świata. W związku z tym zwrócono uwagę na konsekwencje,
jakie powoduje pozbawienie wolności młodych ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy wiąże się to
z fizyczną i seksualną przemocą wobec nieletnich, zaniedbaniem emocjonalnym, niedoży
wieniem, niedostateczną opieką lekarską nad chorymi fizycznie i psychicznie, samobój
stwami, traumatyzacją i „syndromem uwięzienia”. Sytuacje te są niebezpieczne dla wszy
stkich uwięzionych, a w przypadku młodzieży mają znaczenie katastrofalne.
Rezolucja Siódmego Kongresu zwraca również uwagę na niezwykle groźne konsekwen
cje związane z uwięzieniem przed wydaniem wyroku, wyrażające się w wiktymizacji i de
prawacji młodzieży. Innym groźnym zjawiskiem jest torturowanie młodzieży w zakładach
resocjalizacyjnych. Problemem tym zajął się Komitet Kontroli i Prewencji Przestępczości
i rozpatrywał go w ramach Konwencji Praw Człowieka. Wielkim osiągnięciem agend ONZ
(w szczególności Komitetu Kontroli i Prewencji Przestępczości) jest ustalenie podstawo
wych zasad obrony praw młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem. Zasady te stanowią
zalecenia, które w miarę możliwości poszczególnych krajów powinny stawać się zobowią
zaniem przede wszystkim dla systemu wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz
całego systemu resocjalizacyjnego i korekcyjno-prewencyjnego.

Zasady obrony praw młodzieży są następujące:
1. Protekcja i zabezpieczenie dobra (pomyślności) młodzieży. Zasada ta odnosi się
głównie do działalności systemu sądowego, który w swoich decyzjach powinien się kiero
wać dobrem młodzieży, jej rozwojem, celami rehabilitacji i maksymalnie respektować po
trzeby dzieci i młodzieży. Podkreśla się tutaj, że młodociany przestępca jest „produktem”
procesu społecznej edukacji i jego przestępstwo nie jest tylko przejawem jego woli, ale
przede wszystkim wynikiem warunków społecznych. Zasada ta domaga się zabezpieczania
dobra i sprawiedliwości bez względu na płeć i rasę oraz respektowania prywatności, która
jest często naruszana, co w konsekwencji prowadzi do stygmatyzacji.
2. Niepunitywna interwencja - jest to podstawowa zasada w sądowej polityce w stosunku
do młodzieży, wymagająca mobilizacji wszelkich środków społecznych bez uciekania się do
kary, a więc wykorzystania praktyk terapeutycznie zorientowanych i profilaktycznych.
3. Proporcjonalność. Zasada ta wymaga, aby sankcje były dostosowane do stopnia
(wagi) przestępstwa i winy ponoszonej przez sprawcę. W umiarkowanej formie zasada
pozwala na stosowanie sankcji z uwzględnieniem okoliczności przestępstwa (np. wiek
i dojrzałość sprawcy) i niestosowanie środków zmniejszających dobra dziecka ponad
naturalną konieczność.
4. Ochrona podstawowych praw: jeżeli zawiodły środki profilaktyczne i konieczna jest
interwencja sądu, to powinna być zastosowana odpowiednia procedura zapewniająca bez
pieczeństwo i interesy dziecka (sąd nie może być uprzedzony co do winy dziecka, zachowa
nie prawa odmowy: prawo do obrony i obecności rodziców-opiekunów; uwzględnienie
wszelkich praw wynikających z konwencji międzynarodowych).
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5. Równość: bezpieczeństwo, sankcje i środki terapeutyczne nie mogą być różnicowane
ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczno-ideologiczne,
narodowość, pochodzenie społeczne, zamożność, urodzenie i inne statusy.
Wraz z tymi zasadami, rezolucja Siódmego Kongresu zwraca uwagę na gorsze traktowa
nie dziewcząt zarówno przez sądownictwo, jak i systemy resocjalizacyjne. Również w tej
kwestii sformułowano zalecenia i apel do krajów członkowskich.
Argumenty zawarte w „zasadach minimalnych” i rezolucji Siódmego Kongresu nie mo
gą być kwestionowane. Są one wyrazem kierowania się najnowszymi wynikami badań na
ukowych, pozytywnymi doświadczeniami praktycznymi zebranymi w skali globalnej oraz
współczesną filozofią humanistyczną. Wartości tkwiące w powyższych zasadach i postulo
wanym kierunku postępowania z młodzieżą przestępczą powinny w stosunkowo krótkim
czasie w znacznym stopniu zmienić światowy obraz traktowania tej kategorii młodzieży.
Zaobserwowane po pięciu latach fakty, przedstawione na kolejnym Kongresie (Hawana
1990), świadczą raczej o wzrastającej rozbieżności między zaleceniami opartymi na moc
nych argumentach naukowych i słusznych założeniach moralnych, a praktyką stosowaną
w większości krajów świata. Po pięciu latach należało się spodziewać stopniowego zastępo
wania tradycyjnej resocjalizacji zakładowej rozwiązaniami typu diversion i różnymi działa
niami profilaktycznymi, co powinno się wyrazić w zmniejszaniu liczby młodych osób po
zbawionych wolności. W rzeczywistości wystąpiło zjawisko odwrotne, tzn. nastąpił oszała
miający wzrost osób przebywających w zakładach zamkniętych. Można z tego wniosko
wać, że w przypadku przestępczości, społeczeństwa większości krajów i ich systemy prawno-kontrolne są niezwykle tradycyjne i oporne na wprowadzanie zmian, o których słuszno
ści są nawet przekonane.
W tej sytuacji Kongres w Hawanie ponownie podjął te nie rozwiązane problemy. Zwró
cono dużą uwagę na takt, że pozbawienie wolności jest najczęstszą reakcją na przestępczość
w przerażającej liczbie krajów, mimo że w zasadzie ten środek przynosi skutki przeciwstaw
ne do zamierzonych. Równocześnie ze wzrostem ilościowym osób pozbawionych wolności,
w wielu zakładach zaobserwowano warunki daleko odbiegające od zalecanych rezolucją
Siódmego Kongresu: brak podejścia terapeutycznego, wielkie zagęszczenie, nieróżnicowanie
podejścia. Obserwacje negatywnych rozwiązań wymagały przypomnienia „zasad minimum”
oraz bardziej precyzyjnego i stanowczego określenia warunków ich realizacji.
Eksperci Kongresu w Hawanie zwrócili uwagę, że wprowadzenie w wielu krajach
zachodnioeuropejskich eksperymentalnych zakładów otwartych przyczyniło się do zmniej
szania pogwałcania praw młodzieży, co równocześnie nie pociągnęło zwiększania stopnia
zagrożenia dla społeczeństwa. Oczywiście, zakłady otwarte wymagają odpowiednio
wykwalifikowanych kadr, zdolnych do pomocy młodzieży w jej powrocie do społeczeń
stwa. Kongres w 1990 roku zwrócił uwagę na wielkie znaczenie więzi między skazanymi
a społecznością lokalną. Rozwijając ten problem, wskazano na potrzebę sytuowania zakła
dów w ścisłym powiązaniu z instytucjami lokalnymi, dzięki czemu resocjalizowana mło
dzież może korzystać ze szkół na zewnątrz zakładu, z placówek zdrowia i opieki społecz
nej, uczestniczyć w ogólnie dostępnych formach kształcenia zawodowego i korzystać z lo
kalnych możliwości zatrudnienia.
Uwzględniając informacje o deprywowaniu podstawowych potrzeb psychofizycznych,
Ósmy Kongres zwrócił uwagę na konieczność respektowania przysługujących skazanej
młodzieży praw wynikających z konwencji międzynarodowych, a w szczególności zabez
pieczenia poczucia godności.
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2.1. Alternatywne tendencje w polityce kryminalnej. Doświadczenia
niemieckie
W wielu krajach współczesnej Europy obserwuje się usilne dążenia do wypracowywania
zespołu środków ograniczających przestępczość dzieci i młodzieży bez uciekania się do tra
dycyjnych i ostatecznych sankcji karnych, jakimi jest ograniczenie wolności. Rozwiązania
te określane są jako środki alternatywne (w stosunku do kary ograniczenia wolności),
a ich idea ma długą historię (w pewnym sensie takim rozwiązaniem jest kuratela sądowa);
są wyrazem humanistycznych tendencji w polityce penitencjarnej. Najsilniejszym impul
sem do eksperymentowania w zakresie stosowania środków alternatywnych jest mała sku
teczność i negatywne skutki, jakie przynosi kara pozbawienia wolności. Zwolennicy stoso
wania środków alternatywnych nie tylko przytaczają statystyki świadczące o wysokim sto
pniu recydywy w zakładach poprawczych (traktują je jako „przedszkole” profesjonalnej
przestępczości), ale również odwołują się do uzasadnień teoretycznych, zwłaszcza teorii
stygmatyzacji.
Współcześni kryminologowie w Niemczych (E. Hering, K. Sessar 1990) przypominają
zdanie, jakie wypowiedział wybitny kryminolog niemiecki Franz von Liszt już na początku
naszego stulecia: „Jeżeli młodego człowieka lub dorosłego, który popełnił przestępstwo,
pozostawimy na wolności, to ryzyko popełnienia ponownego przestępstwa jest mniejsze niż
wtedy, gdy zastosujemy karę”. Słowa te wypowiedział F. von Liszt w roku 1905, a pierwsze
więzienie dla młodocianych otwarto w Niemczech dopiero dwadzieścia lat później. Rów
nież oddzielne prawo sądowe ustanowione zostało dopiero w roku 1923. Na mocy tego pra
wa można było stosować szeroki zakres środków (od braku interwencji do kary pozbawie
nia wolności). Przepisy te były wielokrotnie modyfikowane, a obecna praktyka zasadniczo
opiera się na postanowieniach z 1953 roku. Postanowienia te wprowadzają fundamentalną
zasadę, według której specjalny system sankcji pozwala zaniechać lub sprowadzić do mini
mum stosowanie tradycyjnych środków karnych. W ich miejsce wprowadzono środki wol
nościowe, które mogą być stosowane w szerokim zakresie przestępstw. Rozwiązania te zna
cząco wzmacniają rolę prokuratora, który ma moc w zakresie wyeliminowania z postępo
wania karnego wielu przypadków i orzeczenia środków natury wychowawczej, jeśli uzna,
że są one bardziej adekwatne do danego przypadku.
Prawo niemieckie czyni rozróżnienie ze względu na kryterium wiekowe: dzieci (poniżej
14 lat), młodzież (14-17 lat), dorastający (18-20 lat), dorośli (powyżej 20 roku życia).
Dzieci popełniające przestępstwo nie mogą być karane, lecz stosuje się do nich przepisy
prawa opiekuńczego, które przewidują różnorodne formy opieki (pomoc opiekuna, konsul
tacje rodzinne, terapia lub umieszczenie w domu opieki); w większości przypadków nie po
dejmuje się żadnej interwencji sądowej.
Młodzież (nieletni), w zasadzie podlegają odpowiedzialności karnej, ale w ograniczo
nym zakresie. Wymagane jest rozpoznanie co do zdolności rozróżnienia czynów przez nie
letniego. W przypadku braku takiej zdolności stosuje się przepisy obowiązujące dzieci.
Młodociani (18-20 lat) są traktowani jako dorośli, lecz także wymagane są badania
zdolności rozpoznania czynu. W praktyce 75% młodocianych traktuje się jak nieletnich
(w Hamburgu ponad 90%).
Prokurator ma szerokie uprawnienia w zakresie stosowania środków zgodnych z zasadą
rehabilitacji. W zasadzie stosowane jest zaniechanie stosowania sankcji, zwłaszcza w przy
padku nadziei na poprawę. Niekiedy prokurator żąda zadośćuczynienia ofierze lub wykona
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nia pracy na rzecz środowiska, a tylko w nielicznych przypadkach czyni sugestię, by sędzia
zastosował środki wychowawcze. Są to tzw. sankcje nieformalne. Sankcje formalne obej
mują środki wychowawcze i dyscyplinarne. Wychowawcze to przede wszystkim pewne na
kazy, np. nakaz pracy na rzecz środowiska, uczestniczenia w terapii lub zakaz brania udzia
łu w pewnych zdarzeniach i przebywania w określonych miejscach. Sędzia może ponadto
zastosować środki, których prawo nie przewiduje. Dyscyplinarne uwzględniają zarówno
aspekty wychowawcze, jak i kamę. Najpowszechniej stosowane są różne nakazy, jak:
zadośćuczynienie ofierze, formalne przeproszenie, wpłata określonej sumy do instytucji
charytatywnej. Najbardziej ostrą sankcją jest umieszczenie w zakładzie karnym. Zgodnie
z filozofią unikania szoku pozbawienia wolności, stosuje się areszty krótkoterminowe: na
jeden lub dwa weekendy, 2-4 dni, a także długoterminowe (do 4 tygodni). Sankcje te stosu
je się tylko w przypadku młodzieży społecznie przystosowanej. Chociaż areszty młodzieżo
we ograniczają wolność, to jednak kara ta jest odbywana w specjalnych ośrodkach. Jedyną
sankcją typowo kamą są młodzieżowe więzienia orzekane na okres od sześciu miesięcy do
pięciu lat za niepoprawne zachowanie i do dziesięciu lat za ciężkie przestępstwa (zgodnie
z kodeksem karnym tylko 5% spraw jest kwalifikowanych jako przestępstwo). Jeżeli wyrok
przewiduje nie więcej niż dwa lata, to jego wykonanie może być zawieszone.
Chociaż niemiecki kodeks dopuszcza szeroki zakres środków wolnościowych, to przez
długi okres były one orzekane stosunkowo rzadko. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie
w ostatniej dekadzie. Środki karne straciły znaczenie i powszechność. Jak podaję K. Sessar,
od roku 1890 do 1990 nastąpił spadek orzeczeń kary więzienia z 70 do 7% w przypadku
dorosłych i do 6%, jeśli chodzi o młodocianych. Od roku 1989 tylko 44% spraw sądowych
kończy się orzeczeniem. Orzeczenia te obejmują wszystkie możliwe sankcje, łącznie z za
wieszeniem; 37% spraw jest dyskwalifikowanych przez prokuratora.
W ostatnich latach do zakładów karnych kieruje się tylko 6% młodocianych, a od 18 do
20% do zakładów poprawczych; dominują więc orzeczenia środków wolnościowych. Chara
kterystyczną cechą niemieckiej polityki karnej jest długość odbywania kary: prawie czwarta
część skazanych odbywa karę dłużej niż jeden rok. Dotyczy to przestępców groźnych (wła
mania, napady). Orzeczenia te są znacznie surowsze niż np. w Austrii czy Holandii. Tak więc
w stosunku do przestępców „początkujących” stosuje się środki łagodne, a do recydywistów
surowe. Taka polityka wynika ze wzrostu przestępczości w ostatnich latach: w 1984 roku na
100 000 nieletnich przypadało 4,096 przestępców, a w 1990 już 5,490.
Złagodzone środki w stosunku do młodocianych nie są wprowadzane w równym sto
pniu we wszystkich landach Niemiec. Przykładem daleko idącego eksperymentu mogą być
przyjęte praktyki stosowania prawa w Hamburgu, gdzie od kilku lat kontynuuje się liberal
ną politykę w stosunku do nieletnich naruszających prawo pierwszy raz oraz tych, którzy
dokonali przestępstwa przypadkowo (nawet poważnego). Sprawy te sąd kieruje do prokura
tora, który orzeka środki niekarne, w tym zaniechanie postępowania po wydaniu pierwsze
go ostrzeżenia, naprawieniu szkody, itp. Praktyka ta opiera się na filozofii, według której
należy odwlekać karę pozbawienia wolności jeśli jest to tylko uzasadnione. W roku 1991
w ten sposób zostało potraktowanych 64% spraw, co doprowadziło do zmniejszenia liczby
uwięzionych w zakładach karnych Hamburga o 50%.
Podobne praktyki są stosowane w innych miejscach Niemiec. Są one inicjowane zarów
no przez państwowe organa młodzieżowe, jak i w ramach programów prywatnych, ale
w ścisłej współpracy z systemem sądowym. Podobne wzory upowszechniane są w innych
krajach. Na przykład w Austrii na mocy aktu z 1988 roku sprawy nieletnich poniżej 16 lat
nie podlegają karze, jeśli stopień winy nie jest duży. W tych przypadkach stosuje się zadość
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uczynienie ofierze, a sądy rozpatrują tylko pewien odsetek sprawy (w 1989 roku 17%). No
we podejście w zakresie polityki zwalczania przestępczości realizuje się w koncepcji (stra
tegii) diversion, zgodnie z którą sprawy nieletnich powinny być rozwiązywane przez społe
czności lokalne, gdyż przede wszystkim są to problemy tej właśnie społeczności, a dopiero
na drugim miejscu ogólnopaństwowe. U podstaw diversion tkwi racjonalność postulująca
prewencję, jako środek bardziej efektywny od pozbawienia wolności. Drugi rodzaj uzasad
nienia wypływa z teorii labelingu: rezygnacja z formalnych środków karnych zapobiega
stygmatyzacji, nie obniża samooceny i poczucia wartości jednostki. Kryminologowie nie
mieccy nie tracą jednak z pola szczególnego zainteresowania nowych i groźnych rodzajów
przestępstw, takich jak: wandalizm, futbolowe chuligaństwo oraz neofaszystowska aktyw
ność przeciw obcokrajowcom.
Od pewnego czasu upowszechnia się zasada specyficznego traktowania problemów spo
łecznych w zależności od ich wyjątkowego charakteru. Wsparciem dla tej zasady są wyniki
badań nad rozwojem skłonności przestępczych w ciągu okresu rozwojowego dzieci i mło
dzieży. Danych w tym zakresie dostarczają między innymi badania self-report, wykazujące,
że różnorodne naruszania prawa są powszechne wśród dorastającej młodzieży. Po osiągnię
ciu pełnej dojrzałości większość młodzieży „wyzbywa się” tych zachowań i respektuje nor
my prawne. W ten sposób większość przestępstw w populacji dojrzałej jest wynikiem zacho
wań małego odsetka populacji ogólnej (m.in. badania w Filadelfii, M.E. Wolfgang, R.O. Figlio 1987). Równocześnie, przyjmuje się przekonanie, że mniej represyjne sankcje wcale nie
są mniej efektywne, a bardzo często bardziej skuteczne od surowych kar tradycyjnych.
Konsekwencją współczesnych badań jest dychotomiczny podział przestępczej młodzie
ży: grupę pierwszą stanowią nieletni przestępcy dokonujący wielu przestępstw przypadko
wych, a drugą - stosunkowo nieliczna grupa młodzieży dokonująca przestępstw groźnych
i przez długi okres życia. Osobną kategorię stanowią młodociani przejawiający gwałtowne
zachowania (przestępcze) z inspiracji politycznych i ideologiczno-religijnych. Współcześni
kryminologowie i politycy społeczni zainteresowani są głównie pierwszą grupą młodzieży.
Ta kategoria młodzieży nie stwarza większego niebezpieczeństwa i zagrożenia. Adekwatny
mi środkami są tutaj: diversion, mediacje, naprawa szkód i nieinterweniowanie drogą sądo
wą. Przestępczość tej kategorii stanowi część procesu „prób i błędów” okresu dorastania.
Takie stanowisko jest wydatnie wspierane przez badania prowadzone na gruncie psychologii
przestępczości (J. Shamsie 1991, M. ottfredson, T. Hirschi 1988). Nie oznacza to automaty
cznego przeniesienia tych teoretycznych założeń na grunt praktyki, czego dowodem jest sto
sunkowo mała liczba projektów zapobiegania przestępczości poza murami więzienia.
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2.2. Problem zapobiegania przestępczości w polskiej kryminologii

2.2.1. Specyfika podejścia kryminologicznego w zakresie
profilaktyki
W miarę wzrostu rozmiarów przestępczości wyłonił się problem przeciwdziałania nie
tylko poprzez stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, lecz także poprzez opraco
wywanie całych strategii ukierunkowanych na wyjaśnianie przyczyn tego zjawiska, jego
opisu i klasyfikacji, a przede wszystkim sposobów ograniczania. Oryginalne koncepcje po
jawiają się już pod wpływem myśli oświeceniowej, a wraz z rozwojem kryminologii wy
kształcają się zwarte systemy integrujące różnorodne fragmenty wiedzy o przestępczości
i przestępcy, wypracowane w naukach szczegółowych. Pojawia się równocześnie problem
rozumienia działań przeciwprzestępczych (prewencja, profilaktyka, zapobieganie) i no
wych funkcji prawa.
Dyskusyjny jest zakres pojęcia „zwalczanie przestępczości”. Przy szerokim rozumieniu,
pojęcie to obejmuje zarówno „zapobieganie”, jak i „zwalczanie”. Można spotkać definicje,
w których pojęcia te są wyraźnie rozgraniczone. Niezgodności w tym zakresie nie są obo
jętne dla konstruowania teoretycznych podstaw zapobiegania przestępczości - niektórzy
kryminologowie wątpią, czy takie możliwości w ogóle istnieją, inni uważają, że nie ma teo
rii prewencji, gdyż prewencja to nie dziedzina teorii, lecz strategii, która zmniejszenie prze
stępczości może osiągnąć wszelkimi dostępnymi środkami (W.A. Landen, za H. Kołakowska-Przełomiec 1984).
Według H. Kołakowskiej-Przełomiec (1984, s. 13), idea zapobiegania wyłania się z my
śli społecznej H. Grotiusa, który wyrażał przekonanie, że kara musi być użyteczna, celowa.
Jak wcześniej zaznaczyłem, w rozwój idei zapobiegania przestępczości duży wkład wnosi
epoka Oświecenia. W tym kontekście wymienia się dzieło O przestępstwach i karach, któ
rego autorem jest Cesare Beccaria. Znalazło się w nim zdanie: „lepiej zapobiegać, niż za
nie karać” (cyt. za H. Kołakowska-Przełomiec 1984, s. 13). Na gruncie polskim koniecz
ność zapobiegania dostrzegana była już przez myślicieli Oświecenia (H. Kołłątaj).
W latach trzydziestych XX wieku kwestie zapobiegania przestępczości rozpatrywane
były w ramach polityki kryminalnej. Właśnie polityka kryminalna jest tą sferą działania
państwowego, w której większość kryminologów sytuuje zapobieganie przestępczości.
Współcześnie, takie stanowisko reprezentuje L. Lemell (1978). W. Swida, J. Andriejew do
konują rozdziału kompetencji między kryminologią a polityką kryminalną. Kryminologia
ma się zajmować badaniem przestępczości (źródeł, struktury i rozwoju oraz opracowywa
niem środków zapobiegania), a domeną polityki kryminalnej jest racjonalne działanie orga
nów państwowych i społecznych w celu zwalczania przestępczości. Wymienieni autorzy
nie zajmowali się samą kwestią zapobiegania.
Do czołowych współczesnych kryminologów polskich należą H. Kołakowska-Przeło
miec, A. Krukowski i B. Hołyst. Wszyscy ci autorzy zasadniczo widzą problem zapobiega
nia przestępczości w ramach polityki kryminalnej, ale w poważnym stopniu akcentują ko
nieczność działań wykraczających poza jej zadania. Tak na przykład A. Krukowski dostrze
ga tutaj działania natury ekonomicznej i podkreśla znaczenie tzw. systemu zapobiegania
specjalnego (zapobieganie przedprzestępcze i poprzestępcze) (A. Krukowski 1982, s. 95).
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W literaturze kryminologicznej przytaczane jest często stanowisko J. Bafii, którego zda
niem, zapobieganie przestępczości nie może się ograniczać do polityki kryminalnej. Roz
strzygnięcie zakresu „kompetencji” możliwe jest według J. Bafii poprzez szerokie ujęcie
zadań kryminologii: dyscyplina ta powinna się zajmować „całokształtem problematyki
przestępczości”, w tym zapobieganiem. Analiza sytuacji kryminologicznej ma służyć opra
cowaniu środków zapobiegania. Z punktu pedagogicznego warto podkreślić, że w opraco
waniu środków zapobiegania autor widzi konieczność wykorzystania „twierdzeń innych na
uk...” (J. Bafia 1978, s. 120-121).
Widoczna ewolucja w kierunku szerokiego (pozakryminologicznego) ujmowania pro
blematyki zapobiegania występuje w pracach B. Hołysta. W podręczniku Kryminologia
wydanym w 1979 B. Hołyst stwierdza, że „całokształt zagadnień zapobiegania przestępczo
ści można określić mianem polityki kryminalnej”, która jest ściśle związana z kryminolo
gią, ale w pracy z roku 1991 znajdujemy wiele materiałów i interpretacji o charakterze
interdyscyplinarnym (m.in. z psychologii i pedagogiki). Problem ścisłego rozgraniczenia
„uprawnień” poszczególnych dyscyplin w zakresie zapobiegania przestępczości staje się
(w tej ostatniej książce) drugorzędny. Wagi zasadniczej nabiera „główne zadanie” stawiane
przed profilaktyką przestępczości nieletnich i młodocianych, które według Hołysta „polega
niewątpliwie na właściwym kształtowaniu ich zasad moralnych”, a jednym ze sposobów
osiągnięcia tego celu jest „doprowadzenie do postawienia sobie przez jednostkę ważnych,
odległych celów życiowych, których osiąganie pozwala na pełną samorealizację” (B. Ho
łyst 1991, s. 278). Tak nakreślone zadanie wymaga, według B. Hołysta, działań wychowaw
czych i profilaktycznych oraz kontroli społecznej. Działania są sobie bliskie, ale równo
cześnie zróżnicowane, chociażby ze względu na odrębność metod i zakresów. Autor uważa,
że w samym wychowaniu mieści się szeroko pojęta profilaktyka i kontrola społeczna, ale
pojęciem najszerszym jest kontrola społeczna, gdyż obejmuje wszystkie zinstytucjonalizo
wane i indywidualne środki regulacji stosunków międzyludzkich. Wychowanie jest przede
wszystkim „odpowiedzialne” za wyrabianie postaw i nawyków zachowania zgodnego
z chronionymi wartościami. Takie ujęcie problematyki zapobiegania przestępczości odpo
wiada współczesnym tendencjom interdyscyplinarnego rozumienia i rozwiązywania pro
blemów społecznych, a dla pedagogów powinno być w pełni satysfakcjonujące (uznaje ich
kompetencje i nadaje im szczególnie „szlachetne” role i zadania). Takie ujęcie charakteru
zapobiegania przestępczości znacząco poszerza zakres środków i metod. Działania te mogą
się wiązać ze wszystkim, co składa się na zespół zewnętrznych warunków życia człowieka,
może obejmować całokształt działań grup, instytucji społecznych i jednostek; mogą to być
działania bezpośrednie i odległe w stosunku do uwarunkowań zachowań przestępczych.
Intencja szerokiego ujmowania zakresu działań zapobiegawczych zawarta jest również
w definicji H. Kołakowskiej-Przełomiec (1984, s. 28), która piszę: „zapobieganie przestęp
czości jest to: wszystko i wszelkie działania mogące prowadzić pośrednio lub bezpośrednio
do powstrzymywania powstawania przestępczości, popełniania przestępstw i rozwijania się
zjawiska przestępczości w świecie”. Stosownie do tak szerokiej definicji autorka ta propo
nuje rozbudowanie klasyfikacji zapobiegania przestępczości.
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2.2.2. Główne strategie
Przegląd taki jest uzasadniony nie tylko motywami poznawczymi i chęcią komplemen
tarnego ujęcia zagadnienia. Z przeglądu takiego mogą wynikać refleksje co do doboru stra
tegii i środków w aktualnej i przyszłościowej perspektywie czasowej, gdyż profilaktyka
społeczna, jako działania społeczne, nie zamyka się w ramach ściśle określonego czasu,
pewne jej aspekty mogą być adoptowane lub stać się źródłem refleksji przydatnej do opra
cowania współcześnie stosowanych środków-metod. Przegląd strategii nie jest oczywiście
ich opisem, gdyż byłby to zabieg całkowicie zbyteczny, chociażby z tego względu, że jest
on już zaprezentowany w literaturze kryminologicznej, m.in. w pracy H. KołakowskiejPrzełomiec (1984, s. 49-108).
Zamieszczony niżej opis uwzględnia jedynie te elementy strategii, które zbliżają się do
działań typu pedagogicznego, mogą być inspiracją do współcześnie podejmowanych czyn
ności lub zasługują na prezentację ze względu na kluczową rolę, jaką odegrały w ewolucji
profilaktyki. Zapobieganie przestępczości nie jest oczywiście czymś, co pojawiło się w ści
śle określonym czasie, ale sięga najdawniejszych okresów historycznych. Różnorodne roz
wiązania prawne i zwyczajowe zaistniały równolegle z powstawaniem określonych rodza
jów przestępczości i nasileniem się tego zjawiska. Strategie zapobiegania, podobnie jak sy
stem kamy i resocjalizacja, zmieniały się również nie tylko w zakresie doboru coraz skute
czniejszych środków i metod, ale ewolucyjnie kształtował się ich humanitarny charakter.
W tym kontekście warto przypomnieć zasadę „ząb za ząb, oko za oko” i inne drastyczne
formy indywidualnej obrony. Ewolucja zapobiegania wyrażała się we włączaniu środków
o charakterze społecznym i instytucjonalnym, wiązała się ze stopniową depenalizacją wielu
zachowań, co jest ważne z punktu pedagogicznego, w coraz większym zakresie działania
profilaktyczne koncentrowały się na nieletnich i młodocianych. W literaturze kryminologi
cznej można znaleźć wiele faktów i opisów zjawisk z zakresu działań zapobiegawczych,
które znane są z historii myśli resocjalizacyjnej i na gruncie pedagogiki podawane są jako
przykłady ewolucji w kierunku łagodzenia traktowania przestępców. Jest to zjawisko zrozu
miałe, gdyż wiele działań, stosowanych w przeszłości i obecnie, trudno dychotomicznie po
dzielić na czysto profilaktyczne i resocjalizacyjne.
Możliwości wykorzystania czynników społecznych, ekonomicznych, naukowych, pra
wnych, religijno-obyczajowych, rodzinnych i wychowawczych w prewencji przestępczości
dostrzegał E. Ferri (koniec XIX w.). Odpowiednie układy tych czynników mogą stanowić
substytuty stosowania kary. Aby opracować skuteczny plan zapobiegania, należy wykorzy
stać obserwacje warunków życia jednostek i grup. Ferriego teoria substytutów nie zakładała
absolutnego wyeliminowania przestępczości, ale z wykorzystaniem środków społecznych
wiązała duże nadzieje co do szans jej poważnego ograniczania.
W dziedzinie ekonomicznej, według Ferriego, istnieje szereg takich możliwości substy
tutowych, np. swoboda wymiany towarowej i pieniężnej, rozszerzenie robót publicznych,
reglamentacja obrotu papierami wartościowymi, ograniczanie produkcji i handlu alkoho
lem, oświetlenie ulic, budowa domów noclegowych, itp. Nie jest możliwe wyliczenie wszy
stkich propozycji Ferriego, ale już z tego powyższego zestawu wynika, że niektóre z nich
w dalszym ciągu mogą być aktualne - i chociaż znane od dawna, nigdy nie doczekały się
pełnej realizacji. Zmiany i reformy postulowane w ramach teorii substytutów nie były wy
nikiem analiz naukowych, ale dobitnie świadczyły o przekonaniu co do konieczności i wię
kszej skuteczności działań społecznych niż tradycyjnego systemu kamo-represyjnego. Idee
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te miały poważne reperkusje w wielu krajach (Belgia - koncepcja „higieny prewencyjnej”).
Kryminologowie duże nadzieje wiązali z możliwością wykorzystania osiągnięć naukowych
z zakresu socjologii (Chicagowska Szkoła Kryminologiczna - badania R.E. Parka,
E.W. Burgesa i dalsze badania R. Shawa, H.D. Mc Kaya) i psychologii (F. Alexander,
W. Healy, K. Friedlander, D. Abrahamsen, a zwłaszcza A. Aichom). Badania socjologów
dostarczyły wiele materiału dotyczącego czynników dezorganizacji społecznej (strefa przej
ściowa w wielkich metropoliach) i postępującej pauperyzacji prowadzącej nieuchronnie do
przestępczości. Pod wpływem badań psychologów i psychiatrów (zwłaszcza psychoanali
tycznie zorientowanych) zrozumiano znaczenie osobowości (konflikty) w genezie przestęp
czości. Zgeneralizowanie wyników tych badań stało się podstawą działalności powstałego
w Europie lat trzydziestych Ruchu Profilaktyki Kryminalnej, postulującego stosowanie
środków zaradczych wobec „nienormalnych” psychicznie i psychopatów. Proponowane
środki sprowadzały się do izolacji z równoczesnym leczeniem (za H. Kołakowska-Przełomiec 1984, s. 58). Przekonanie o skuteczności takiego podejścia było bardzo silne, czego
wyraz stanowiły postanowienia kodeksów karnych niektórych krajów, nakazujące postępo
wanie lecznicze wobec osób przestępczych.
Warto zauważyć, że ta koncepcja profilaktyki była szczególnego rodzaju - obejmowała
osoby, które już popełniły przestępstwo, a jeszcze częściej recydywistów. Osoby te uznawa
no za „niebezpieczne” (przestępcy zawodowi i z nawyknienia).
W ramach psychologicznie zorientowanego Ruchu Profilaktyki Kryminalnej (zakończył
się wraz z wybuchem II wojny światowej) wykształciła się znana (również w pedagogice
resocjalizacyjnej - K. Pospieszył 1990) strategia correctional treatment. Bezpośrednimi
przesłankami tego systemu były tendencje do indywidualizacji wykonywania kar, stwarza
nia warunków do resocjalizacji, stosowania środków wolnościowych. Treatment polega
w gruncie rzeczy na leczeniu i może być uznany za strategię profilaktyki tylko dlatego, że
zakłada ona możliwość zabezpieczania się przed niekorzystnym wpływem przestępców, do
puszcza stosowanie leczenia przed i po odbyciu kary oraz dopuszcza wcześniejsze zwolnie
nie z zakładu karnego - w zależności od postępów w „leczeniu”. Niewątpliwym osiągnię
ciem strategii treatment jest różnicowanie zakładów resocjalizacyjnych w zależności od
właściwości osobowościowych skazanych. Koncepcja treatment jest podejściem profilakty
cznym i w tym sensie, że leczenie jest tutaj pojmowane jako zabezpieczenie przed nastę
pnym przestępstwem. Niestety, w tym wymiarze często okazywała się mało skuteczna i dla
tego spotyka się z ostrą krytyką (paradoksalnie tam, gdzie jest najczęściej stosowana, czyli
w USA), Treatment zasługuje na uwagę również ze względu na dopuszczalność i weryfika
cję wielu metod i technik terapeutycznych.
O ile koncepcja treatment miała charakter interdyscyplinarny i mimo ewidentnych ogra
niczeń może być dalej źródłem inspiracji do szukania szczegółowych rozwiązań i metod
natury wychowawczej, to dwie następne - obrona społeczna i odstraszanie - należą do
strategii typowo kryminologicznych. Uwzględniają one głównie możliwości stosowania
prawa (kodeksów karnych) i innych instytucjonalnych systemów ograniczania wolności
przestępców, z myślą o zabezpieczaniu się społeczeństwa. W pewnym sensie można je uz
nać za wyraz regresu w ewolucji systemu zapobiegania i przejaw niecierpliwości wobec
nieskuteczności podejścia humanitarnego.
Obrona społeczna to inicjatywa F. Gramaticy (lata 1945-1947), sprowadzająca się do
zapobiegania przestępczości poprzez ochronę społeczeństwa przed przestępcami. Możliwo
ści le tkwią w „uspołecznieniu” przestępcy oraz obronie przed potencjalnymi przestępcami
(żebracy, włóczędzy, gracze hazardowi, alkoholicy). Według H. Kołakowskiej-Przełomiec,
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obrona społeczna pojmowana była bardzo szeroko, obejmowała całokształt życia w społe
czeństwie. Modyfikacje i uszczegółowienia tej koncepcji postulowały eliminację i segrega
cję przestępców bądź metody wychowawczo-lecznicze. Krytycy tej koncepcji zwracają
uwagę, że z jednej strony trudno jest przewidzieć czas trwania skutecznej resocjalizacji, a
z drugiej stosowanie różnych środków wobec „przedprzestępców ” może w praktyce ozna
czać naruszenie praw obywatelskich. Obawy te są zasadne, gdy się uwzględni, że zwolenni
cy obrony społecznej proponowali takie rozwiązania, jak różnego rodzaju obozy i instytucje
poprawcze.
Represyjny charakter miała proponowana koncepcja odstraszania, domagająca się sto
sowania surowych kar. Strach przed karą ma tutaj być równoznaczny z prewencją. Koncep
cja ta nie zyskała sobie większego uznania, chociaż wywiera dalej wpływ na ustawodaw
stwa w różnych krajach. Przynosiła ona również rezultaty pozytywne w postaci depenalizacji czynów nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia („przestępstwa bez ofiar” - włó
częgostwo, prostytucja, homoseksualizm, narkomania, przerywanie ciąży, itp.) oraz zwró
cenie uwagi na znaczenie opracowania sentencji wyroku karnego odnośnie do zastosowania
kary (sentencing pojmowany jako polityka kama). Odstraszanie było również inspiracją do
rewizji zasad i reguł z punktu widzenia ich pożyteczności i szkodliwości (eliminowanie
zbędnych reguł).
Diversion (dejurydyzacja) sprowadza się do „stwarzania sytuacji odmiennej (odwrotnej)
od sytuacji, jaką stwarza wymiar sprawiedliwości” (H. Kołakowska-Przełomiec 1984,
s. 69). Geneza tej koncepcji wynika, z jednej strony, z poczucia zagrożenia powstałego
w krajach zachodnich na skutek gwałtownego wzrostu przestępczości (lata 60/70), a z dru
giej, z popularności teorii stygmatyzacji (E. Lemert 1967; H. Becker 1963). System diversion odnosi się głównie do młodzieży, gdyż zgodnie z teorią stygmatyzacji system policyjno-sądowy i poprawczy największe szkody powoduje właśnie wśród młodzieży. Alternaty
wą dla orzeczenia kary mają być różnorodne środki społeczne, probacja, nadzór ze strony
lokalnej społeczności i różne programy wychowawczo-wyrównawcze (w tym również sy
stem warunkowego zwolnienia). Diversion dużą wagę kładzie na prewencyjną rolę policji różnorodne działania społeczne, uświadamianie.
Podkreślić należy, że ta forma zapobiegania przestępczości była przedmiotem żywego
zainteresowania ze strony kryminologów polskich, m.in. B. Hołysta (1979, s. 114-155),
a zwłaszcza A. Krukowskiego (1982, s. 147), którzy w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych przedstawili szeroki zakres środków, jakie może wykorzystać policja (milicja)
w walce z przestępczością. Kryminolodzy polscy akcentowali konieczność daleko idącej
współpracy organów ścigania ze społeczeństwem. Ogólnie można powiedzieć, że koncep
cja diversion dopuszcza w zasadzie nieograniczony zakres środków, różnych pomysłów do
stosowanych do możliwości państwa i środowiska lokalnego. Diversion jest również typo
wym przykładem ewolucji systemu zapobiegania od represji i izolacji w kierunku działań
społeczno-pedagogicznych.
Uczestnictwo społeczeństwa. Strategia ta może być traktowana jako bezpośrednie
następstwo diversion. Jest ona szczegółowo analizowana przez H. Kołakowską-Przełomiec, która jej zastosowanie dostrzega w następujących sferach: uzupełnianie działalności
instytucji ścigania i wymiaru sprawiedliwości w postaci „podinstytucji” (np. ławnicy, sądy
społeczne); działalność opiekuńczo-wychowawcza, kulturalno-oświatowa, organizowanie
życia codziennego; kształtowanie prawidłowych postaw wobec prawa, norm społecznych
i porządku społecznego; zwalczanie przejawów patologii społecznej i polepszanie warun
ków życia; ochrona osób, mienia, środowiska zewnętrznego.
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W ramach tak szeroko zarysowanego zakresu działań profilaktycznych wyspecjalizowa
ne interwencje prawne stanowią już tylko cząstkę, a zasadniczym nurtem staje się to wszy
stko, co jest związane z organizowaniem się społeczności w środowisku lokalnym, wzajem
ne relacje, komunikacje i kształtowanie się postaw zgodnie z ogólnie akceptowanymi nor
mami społecznymi. Wypada zauważyć, że proponowane w ramach tej strategii rozwiązania
mają wymiary przestrzenno-kulturowe, czasowe, a zwłaszcza ustrojowo-polityczne. Odnosi
się to głównie do roli instytucji i organizacji społecznych w Polsce; do wielu z nich przy
wiązywano wielkie znaczenie, a dziś już nie istnieją (np. ORMO) lub uległy daleko idącej
transformacji w zakresie strukturalnym i funkcjonalnym.
Na zakończenie przeglądu kryminologicznych strategii zapobiegania przestępczości nie
sposób nie wspomnieć o planowaniu (strategia planifikacji) rozmiarów i rodzajów
przestępczości oraz związanej z nim profilaktyce perspektywicznej. H. Kołakowska-Przełomiec (1984, s. 108) uważa planifikację za „największą strategię” w „ramach szerokich pla
nów rozwoju społecznego”. Uważa dalej, że „strategia ta jest bardzo trudna do przeprowa
dzenia, ale stanowi najlepszą podstawę rzeczywistego, wczesnego zapobiegania przestę
pczości, zanim zacznie się ona kształtować”. Myśl taka została wyrażona na początku lat
osiemdziesiątych, a więc w czasie, gdy planowanie w każdej dziedzinie było nakazem i nie
odłącznym atrybutem wszelkich analiz społecznych.
Prognozy przestępczości czynione były od dawna i stosowano w nich różne metody (in
tuicja, ekspertyzy, porównania, tablice prognostyczne) oraz uwzględniano w nich różny za
sięg czasowy (krótko-, średnio- i długoterminowe). W kryminologii polskiej, chociaż naśla
dowano wzory radzieckie, to jednak nie traktowano prognoz (zwłaszcza długotermino
wych), jako zabiegu absolutnie niezawodnego. Rozmiary przestępczości, jakie występują
obecnie w krajach byłego ZSRR, przekroczyły największe eskalacje tego zjawiska, jakie
miały miejsce w całym rozwoju ludzkości, i dobitnie świadczą o całkowitej utopii planowa
nia, jakiego dokonywano w tych krajach jeszcze kilka lat temu. Również w Polsce jeszcze
przed rokiem 1989 wypowiedzi o pladze narkomanii, nie mówiąc o terroryzmie i przestę
pczości grupowej, były przyjmowane jako przejawy fatalistycznego proroctwa.
Planowanie w zakresie przestępczości nie może się dokonywać bez planowania ogólno
społecznego i politycznego, a w tych sferach pojawia się obecnie coraz więcej niejasności
i ryzyka. Staje się to przesłanką do twierdzeń o braku „filozofii rozwoju” czy, jak to określił
przy okazji analizy współczesnych procesów edukacyjnych Z. Kwieciński, „nieprzenikliwej przyszłości”. W tej sytuacji pewne nadzieje można jeszcze wiązać z prognozami krót
koterminowymi, a dalekoterminowe należy traktować jako mgliste wizje, jeśli nie proroc
twa. Wraz z tym zmienia się rzetelność i wiarygodność źródeł-metod prognozowania. I tak,
chociaż materiał statystyczny zawsze będzie podstawą do oceny przestępczości w zakresie
rozmiarów czy wzrostu i będzie brany pod uwagę przy wszelkich porównaniach, to w pro
gnozowaniu staje się już mniej wiarygodny. Natomiast większego znaczenia nabierają oce
ny ekspertów, a szczególnie różnego rodzaju porównania i transpolacje danych z krajów,
które przeszły przez podobne uwarunkowania ekonomiczno-społeczne i w stosunku do któ
rych nasz kraj zbliża się pod względem cywilizacyjnym i kulturalnym. We wszelkich po
równaniach musi być jednak zachowana wielka ostrożność, gdyż - jak się okazuje - nawet
uogólnienia, co do których nie mamy zastrzeżeń (mają charakter twierdzeń historycznych),
również nie sprawdzają się - przykład: bezrobocie w Austrii po I wojnie światowej nie wy
wołało automatycznie wzrostu przestępczości, ale już inna sytuacja była w USA w okresie
wielkiego kryzysu (V.H. Veillard-Cybulsky 1968) oraz we współczesnej Polsce. Duża
ostrożność jest również konieczna w zakresie sytuowania działań profilaktycznych w okre-
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słonych instytucjach i organizacjach społecznych. Struktury te odznaczają się zmiennością
i krótkotrwałością. Dlatego należy opierać się na trwałych strukturach społecznych (rodzi
na) związanych z ponadczasowymi wartościami i funkcjami.

2.2.3. Regulacje prawne
W powojennej historii polskie prawodawstwo dążyło do regulacji spraw nieletnich na
podstawie ogólnoustrojowych zasad polityki społecznej i współżycia społecznego, jakie
kształtowały się pod silnym wpływem odgómodyrektywnych rozwiązań. Równocześnie, na
kształt rozstrzygnięć prawnych oddziaływały tendencje penitencjamo-resocjalizacyjne kra
jów zachodnich i postanowienia w tym zakresie zapadające w organizacjach międzynaro
dowych, których Polska zawsze starała się być aktywnym uczestnikiem (w znacząco wię
kszym stopniu niż inne kraje obozu socjalistycznego). Część spraw nieletnich regulowana
była rozporządzeniami wydanymi jeszcze w II Rzeczypospolitej - np. w sprawie kuratorów
społecznych aż do roku 1959 obowiązywały postanowienia z roku 1935.
Dla rozwiązywania spraw nieletnich ważne znaczenie miały regulacje z 1978 roku, do
tyczące rozpatrywania wszystkich spraw opiekuńczych przez sądy rodzinne. Z istniejącego
stanu prawnego nie byli zadowoleni zarówno prawnicy decydujący o prawnej sytuacji nie
letnich, jak i pedagodzy pracujący z młodzieżą w warunkach określanych przez niekom
pletne i przestarzałe normy prawne. Zasadniczych zmian oczekiwano w przygotowanej
ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, która została przyjęta 26 października 1982
roku (A. Krukowski 1990, M. Kalinowski 1990). Naczelnym celem tej ustawy jest przeciw
działanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, czyli ustanowienie podstaw prawnych
dla szeroko pojętej profilaktyki społecznej. Drugą intencją ustawodawcy było stworzenie
warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy weszli w konflikt z prawem lub
z zasadami społecznego współżycia. Preambuła ustawy zawiera również intencje umocnie
nia funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodziny za wychowa
nie dzieci. Tak więc poprzez podkreślenie tych celów, ustawa ujmuje strategię walki z prze
stępczością w granicach znacznie przekraczających tradycyjnie pojmowaną resocjalizację.
Propagowana „ideologia” ustawy podkreślała dobro dziecka jako cel naczelny, do którego
należy sprowadzać wszystkie szczegółowe rozwiązania prawno-administracyjne i wycho
wawcze. Tak określone cele naczelne miały być podstawą do znacznego rozszerzenia kata
logu środków wolnościowych z gruntu wychowawczych.
Według M. Kalinowskiego, „wejście w życie w dniu 13 maja 1982 r. nowej ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich radykalnie zmieniło obowiązujący stan prawny do
tyczący zasad funkcjonowania sądów rodzinnych, a tym samym kurateli sądowej... . Uległo
częściowo zmianie postępowanie z nieletnimi w sprawach karnych, rozszerzając znacznie
zadania dla sędziów i kuratorów w zakresie szeroko pojętej profilaktyki, a zwłaszcza zapo
biegania demoralizacji dzieci i młodzieży”. Ten sam autor piszę dalej: „... ustawa ta ani nie
zrewolucjonizowała zasad postępowania z nieletnimi, ani nie rozszerzyła w sposób znaczą
cy katalogu środków, które miały być wykorzystane przez sąd rodzinny w jego akcji pro
filaktycznej i resocjalizacyjnej, nie wprowadziła też wiele nowego do metod, którymi mogą
się posługiwać w swej pracy sędziowie, kuratorzy i pracownicy wszelkiego rodzaju placó
wek przeznaczonych dla nieletnich” (M. Kalinowski 1990, s. 290). W tych dwóch wypo
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wiedziach widoczne są pewne sprzeczności. Porównując katalog proponowanych środków
z analogicznymi katalogami w krajach zachodnich, można opowiedzieć się za słusznością
tej drugiej wypowiedzi. Wraz z upływem czasu dostrzega się coraz większą ograniczoność
wprowadzonego katalogu środków nieizolacyjnych, zwłaszcza tych, które mogą być stoso
wane w środowisku lokalnym.
Ustawa przewiduje następujące środki:
1) środki wychowawcze (art. 6 ustawy) - wobec nieletnich wykazujących przejawy
demoralizacji, jak też i tych, którzy popełnili czyn karalny;
2) środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym - wobec nielet
nich, którzy dopuścili się czynu karalnego, będącego przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym;
3) środki leczniczo-wychowawcze w postaci umieszczenia nieletniego w szpitalu psy
chiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym - wobec nieletnich, którzy po
pełnili czyn karalny, a u których stwierdzono niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną
lub inne zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowe używanie alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia.
Z punktu widzenia potrzeb profilaktyki na uwagę zasługuje podział środków wycho
wawczych, jakie przewiduje ustawa. Według A. Krukowskiego, najprostszy jest podział dychotomiczny, według kryterium środowiskowego, „a więc w zależności od tego, czy proces
resocjalizacji odbywa się w dotychczasowym środowisku rodzinnym, czy też zastosowany
środek powoduje zmianę środowiska wychowawczego” (A. Krukowski 1990, s. 32).
B. Hołyst wprowadza podział, który częściowo pokrywa się z podziałem zaproponowa
nym przez A. Krukowskiego, ale akcentuje interwencję zewnętrzną w środowisko rodzinne:
1) środki nie wnoszące żadnych istotnych zmian w dotychczasowej sytuacji nieletniego
(upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, do podjęcia nauki lub pracy, do
powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach);
2) środki pozostawiające nieletniego w jego dotychczasowym środowisku rodzinnym,
ale wprowadzające dodatkowy czynnik z zewnątrz (nadzór kuratora, ze strony organizacji
społecznej, kuratorski ośrodek pracy).
Bardziej szczegółowy podział przedstawiła A. Grześkowiak (1986, s. 153), za którym
opowiada sięm.in. A. Krukowski. Podział ten (środków wychowawczych) zawiera:
1) środki o charakterze otwartym, a wśród nich:
a - środki nie powodujące zmiany środowiska wychowawczego oraz
b - środki powodujące zmianę środowiska wychowawczego;
2) środki o charakterze półotwartym;
3) środki o charakterze zakładowym.
W ten sposób zachowana została dychotomia na środki izolacyjne i nieizolacyjne (cho
ciaż w przypadku młodzieży czysta izolacja właściwie nigdzie nie występuje).
Zawarte w ustawie środki o charakterze wychowawczym, nawet te najbardziej łagodne,
nie są środkami czysto profilaktycznymi bez elementów punitywności. Są to bowiem środki
stosowane przez sądy, a więc w sytuacji naruszania prawa. Jeżeli będziemy je rozpatrywać
i oceniać z punktu widzenia najbardziej liberalnych stanowisk teoretycznych (np. teorii
stygmatyzacji), to nawet tak łagodne środki, jak: upomnienie, zobowiązanie, nadzór kura
torski, zawierają pewną dozę naznaczenia, restrykcji i same w sobie mogą być czynnikiem
kryminogennym. Z perspektywy dziesięcioletniego okresu obowiązywania ustawy i przy
uwzględnieniu zmian ustrojowo-społecznych można wskazać na „martwość” wielu przepi
sów ustawy z 1982 roku. Dotyczy to takich środków, jak „dozór ze strony organizacji” czy
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„zawiadomienie zakładu pracy”. W pierwszym przypadku trudno byłoby wyznaczyć orga
nizację, która mogłaby się podjąć zobowiązania wobec nieletniego, miałaby odpowiednią
moc prawną, a jej działania budziłyby respekt ze strony nieletniego i jego otoczenia (nawet
w okresie przed 1989 rokiem efektywność działań ze strony organizacji była zbliżona do
zera). Trudno również wyobrazić sobie obecnie interwencję ze strony zakładu pracy (przed
siębiorstwa prywatne, eliminowanie funkcji wychowawczej zakładów państwowych, bez
robocie). W dużym stopniu nieskuteczne są takie środki, jak zobowiązanie rodziców lub
opiekunów do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletnie
go. Obecne stosowanie ustawy z 1982 roku musi zatem uwzględniać całokształt nowych
uwarunkowań społecznych, zmiany zasadniczych funkcji wielu instytucji (zwłaszcza szko
ły). Pewne rozwiązania, które dostatecznie zweryfikowały się jako pożyteczne środki profilaktyczno-resocjalizacyjne, w dzisiejszych warunkach uległy neutralizacji i niewydolno
ści ze względu na niedostatek podstaw ekonomicznych czy zmianą pierwszoplanowych za
dań swoich organizacji patronackich (ośrodki policyjne, kuratorskie, a zwłaszcza kluby czy
świetlice utrzymywane przez resort oświaty i kultury).
Już od początku działania ustawy z 1982 roku zauważono tendencję odwrotną do inten
cji ustawodawcy, a wyrażającą się w oporze sądów rodzinnych co do orzekania nowych
środków typu wolnościowego. Po kilku latach obowiązywania ustawy dostrzeżono kurczo
we trzymanie się środków tradycyjnych i brak szerszej interpretacji przepisów pozostają
cych w dyspozycji sądów rodzinnych.
Niezależnie od krytycznych ocen konkretnych środków, ustawa z 1982 roku powinna się
spotkać z oceną bardziej zasadniczą i całościową. W takiej perspektywie należy ją trakto
wać jako akt prawny, w małym stopniu liczący się z tendencjami, jakie zaznaczyły się
w światowej myśli resocjalizacyjnej, opartej na wynikach badań konkretnych zjawisk z za
kresu etiologii przestępczości oraz wnioskach wynikających z różnorodnych eksperymen
tów i projektów działań profilaktycznych w środowisku lokalnym. Ograniczoność ustawy
wynika nie tylko z wąskiego repertuaru środków wolnościowych i wychowawczych, ale
z braku powiązań tych środków w postaci zwartego systemu, który mógłby stanowić alter
natywę w stosunku do tradycyjnego systemu resocjalizacyjnego. Systemy alternatywne są
wprowadzane w krajach zachodnich i obejmują znaczący krąg młodzieży naruszającej nor
my prawne ale rokującej nadzieję na poprawę bez stosowania izolacji, np. program Buskerud w Szwecji (P. Stangeland, H. Waal 1985).
Obowiązująca u nas ustawa pozostaje również obojętna na takie oddziaływania, jak socjo- i psychoterapia, czy krótkoterminowe oddziaływania w zakładach pod koniec tygodnia
(RFN). Oparte na ustawie postępowanie w zasadzie nie dopuszcza inicjatywy samych wy
chowanków, nie uwzględnia możliwości wyboru środków i ogólnej drogi, a każdy środek
ma silne piętno stygmatyzacji.

2.2.4. Profilaktyka oparta na teoriach i badaniach
kryminologicznych
W literaturze kryminologicznej znaleźć można szereg koncepcji i propozycji rozwiązań
problemów zapobiegania przestępczości. Propozycje te mają różny zasięg społeczny, w róż
nym stopniu wiążą się z funkcjonującymi już instytucjami społecznymi, a realizacja niektó
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rych wymagałaby istotnych zmian w istniejącym systemie prawa regulującym sprawy mło
dzieży.
Jak już zaznaczyłem, w ostatnich dziesięcioleciach strategie kryminologiczne, a tym
bardziej szczegółowe rozwiązania, zbliżały się do podejścia typowego dla nauk społecz
nych, pedagogicznych. W Polsce tendencje te uwidaczniają się zwłaszcza w ostatnich la
tach, a autorami ich są wspomniani już kryminologowie: H. Kołakowska-Przełomiec,
A. Krukowski, B. Hołyst.
Stosownie do szerokiej definicji zapobiegania przestępczości H. Kołakowska-Przełomiec (1990, s. 116-117) profilaktykę wiąże z trzema zasadniczymi grupami zagadnień:
a) Zagadnienia makroskopowe - przemiany ekonomiczne i społeczne w skali światowej
i krajowej, rozwój gospodarki, techniki, industrializacja i urbanizacja, migracje ludności,
przemiany kulturalne i w sferze moralnej.
b) Zagadnienia psychofizyczne (rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny, społeczny,
cechy osobowości nieletniego).
c) Zagadnienia społeczne - życie dziecka w rodzinie, szkole, kręgi rówieśnicze, miejsce
pracy, grupy koleżeńskie młodocianego.
Z kolei autorka wymienia dziesięć zasadniczych „płaszczyzn”, w których realizują się
działania zapobiegawcze. Wchodzą tutaj: tradycyjne instytucje wychowawcze, ogólna poli
tyka społeczna dotycząca dziecka i wychowania, działalność wymiaru sprawiedliwości, or
ganów ścigania i administracji, zakłady penitencjarne, organizacje i towarzystwa społeczne.
Oczywiście, do kryminologów nie należy obowiązek formułowania szczegółowych
wskazówek metodycznych działań, np. w rodzinie, szkole czy towarzystwach. Niemniej
jednak uderzający jest brak próby nakreślenia odpowiedniego modelu, w którym zarysowa
ne byłyby wzajemne relacje między „płaszczyznami” i sferami działań. Chociaż wielu kry
minologów podkreśla potrzebę koordynacji działań profilaktycznych, to nie przedstawia się
takiego modelu, w którym zadania koordynacji byłyby wyraźnie ulokowane. Nie rozstrzyg
nięty jest również problem inicjowania i odpowiedzialności za pierwsze działania profila
ktyczne - kiedy i kto uruchamia cały proces diagnozy, opieki i korekcji, jak również nie
wiadomo, w jaki sposób dokonywać pomiaru i oceny skutków działań profilaktyczno-tera
peutycznych. We wszystkich tych działaniach zawarte są nie tylko aspekty natury psychopedagogicznej, ale również prawnej.
W propozycjach wysuwanych przez kryminologów jeszcze w latach osiemdziesiątych
przesadnie dużą wagę przywiązywano do masowych organizacji społecznych i politycznych.
„Na bieżąco”, a zwłaszcza z perspektywy czasu, można zauważyć iluzoryczność takich pro
pozycji, a to ze względu na fakt, że większość tych organizacji nie tylko nie poczuwała się do
obowiązków w sferze profilaktyki, ale często nie miała świadomości takich zadań.
Projekt systemu profilaktyki w skali ogólnospołecznej przedstawił B. Hołyst (1991).
Jest on poprzedzony wnikliwą analizą współczesnych zagrożeń w skali globalnej, określe
niem głównych czynników ustrojowo-społecznych determinujących rozmiary i styl ujaw
niania się współczesnych zjawisk patologicznych. W analizach tych autor wykorzystał nie
tylko obszerny materiał statystyczny z różnych sfer współczesnego życia, ale kierował się
głębszą refleksją natury filozoficznej i społeczno-moralnej. Odnotować również należy nie
tylko akcentowanie trendów i wyników badań nad młodzieżą i problemami edukacyjnymi,
ale również przyjęcie i konsekwentne trzymanie się zasady interdyscyplinarnego spojrzenia
na możliwość zapobiegania patologii młodzieży. W wyniku takiej strategii metodologicznej
powstał zarys ogólnego modelu profilaktyki, obejmującego działania w makroskali, na
szczeblach pośrednich (administracyjnych i kulturowych) i układach bezpośrednio oddzia
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ływających na jednostkę (rodzina, szkoła, kręgi rówieśnicze, społeczność lokalna). Według
B. Hołysta, możliwy jest wspólny dla wszystkich kręgów kulturowych schemat systemu
profilaktyki (pożyteczne jest wykorzystywanie, ale nie przenoszenie rozwiązań z innych
krajów).
Schemat taki powinien uwzględniać następujące elementy:
1. Wbudowywanie w każdą dziedzinę życia barier bezpieczeństwa, czyli środków zapo
biegających powstawaniu negatywnych skutków, jakie niesie większość działań innowacyj
nych - rozważania, antycypacje zjawisk niepożądanych. W tej sferze, obok kompetencji
profesjonalistów, konieczne jest wykorzystanie opinii społecznej.
2. Niwelowanie zjawisk szkodliwych już zaistniałych, lecz jeszcze mało trwałych wczesne wykrywanie sytuacji patogennej, reagowanie na taki stan.
3. Stosowanie profilaktyki resocjalizacyjnej - od momentu gdy zjawisko nabiera zna
mion przestępczości.
Profilaktyka resocjalizacyjna to nie tylko profesjonalny udział wychowawców (pedago
gów resocjalizacyjnych), ale udział społeczeństwa kształtujący „atmosferę społeczną” jako
narzędzie kontroli zachowania jednostki przestępczej (B. Hołyst 1991, s. 276).
Trzon systemu profilaktyki stanowią resorty: Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości,
Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz organizacje: Towarzystwo Przyja
ciół Dzieci, Liga Kobiet Polskich, Polski Komitet Pomocy Społecznej i wiele innych. Wie
lość instytucji, organizacji, komisji i zespołów nie gwarantuje rozwiązania problemu. Brak
koordynacji, sporadyczność, wycinkowość, brak oparcia działań na diagnozie środowiska
powodują chaos i ostatecznie małą efektywność. B. Hołyst dostrzega również brak dosta
tecznego rozgraniczenia kompetencji, przewlekłość proceduralną związaną z biurokracją
i brak komunikacji między poszczególnymi elementami „zbioru instytucji, przed którymi
postawiono zadania profilaktyczne i ochronne”, a nie systemu profilaktyki.
Dla dopełnienia obrazu istniejącej dziś sytuacji należy uwzględnić wygórowane oczeki
wania społeczne wobec formalnych instytucji zapobiegawczych oraz niemal zerowy sto
pień gotowości współdziałania szerokich kręgów społecznych w zakresie bezpieczeństwa
publicznego. Co więcej, zbyt często pojawiają się negatywne reakcje społeczne wobec in
nowacji i prób w zakresie profilaktyki i niesienia pomocy chorym i upośledzonym (np. sto
sunek niektórych społeczności lokalnych do narkomanów czy chorych na AIDS).
Wracając do refleksji B. Hołysta związanych z funkcjonowaniem systemu profilaktyki,
należy zaznaczyć, że w refleksjach tych autor uwzględnia dwa podstawowe warunki, jakie
musi spełnić dobrze funkcjonujący system:
1) musi istnieć ogólny program wraz z koncepcją profilaktyki i resocjalizacji;
2) realizacja tego programu powinna się dokonywać poprzez zorganizowanie zintegro
wanego ciągu działań poszczególnych instytucji wraz z ich koordynacją (B. Hołyst 1991,
s. 291).
Przyspieszony rozwój ekonomiczno-społeczny i transformacje ustrojowe, jakie dokonu
ją się w naszym kraju powodują, z jednej strony, gwałtowne narastanie przestępczości i in
nych form patologii, a z drugiej - niewydolność legislacyjną (np. w zakresie walki z narko
manią). Równocześnie w wielu dziedzinach życia nowe wymagania współżycia społeczne
go są wprowadzane niemal na co dzień. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna, jeśli chodzi
o skuteczność działania prawa. Według B. Hołysta, norma prawna, jeśli nie posiada gwa
rancji na tyle trwałych w czasie, aby możliwa była społeczna percepcja jej treści, staje się
normą bezwartościową. Zmienność norm powoduje u jednostki przyzwyczajenie do relatywności prawa, a w dalszej konsekwencji - brak jego stosowania w praktyce. W tym kon
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tekście autor powołuje się na liczne badania wykazujące niską kulturę prawną naszego spo
łeczeństwa, co jest dodatkowym czynnikiem kryminogennym. Oczywiście, konkretna jed
nostka odczuwa niestałość całego systemu prawnego, a przede wszystkim tych jego dzia
łów, które dotyczą jej w szczególności (np. o zatrudnieniu, zasiłkach dla bezrobotnych,
opiece zdrowotnej, wychowaniu, itp.). Zdaniem B. Hołysta, istnieją „trzy główne kierunki
redukowania zjawisk patologicznych: represja, perswazja i polityka społeczna. Wszystko
wskazuje na to, że wraz z doskonaleniem organizacji państwowej i społecznej, z większą
racjonalnością i świadomością ich zamierzeń, coraz ważniejszą rolę w zmniejszaniu rozmia
rów społecznego marginesu odgrywa odpowiednia polityka społeczna” (B. Hołyst 1991,
s. 299). Stanowisko takie jest niewątpliwie słuszne, natomiast pojawiają się pytania odnoś
nie do tempa „doskonalenia organizacji” i szans na większą „racjonalność” zamierzeń. Ana
liza aktualnej sytuacji w zakresie rzeczywistych dokonań w sferze polityki społecznej skła
nia raczej do oddalenia czasu, w którym ta sfera (polityka społeczna) stanie się głównym
regulatorem zapobiegania przestępczości. Aktualnie, i przez długi jeszcze czas, polityka
społeczna koncentrować się będzie na problemach „pierwszoplanowych”, bardziej odczu
wanych przez ogół społeczeństwa i tradycyjnie kojarzonych z zadaniami polityki społecz
nej. Oczywiście, interwencje w zakresie pomocy materialnej, zdrowia, różnych form opieki
mają bardzo duże znaczenie dla ograniczania przestępczości, ale profilaktyka przestępczo
ści wymaga równocześnie działań bardziej bezpośrednich i specjalistycznie ukierunkowa
nych. Inaczej mówiąc, efektywność zapobiegania przestępczości wymaga szerokich, ale
specjalnych programów (projektów) działań.
W końcowej części książki B. Hołysta znajdujemy szczegółowe „rekomendacje” konie
cznych działań zmierzających do ograniczania patologii społecznej. Autor sformułował 97
takich „rekomendacji”, mieszczących się w sferze polityki społecznej, zdrowia, edukacji
i polityki urbanizacyjnej. W większości stanowią one uogólnienia wyników badań z zakre
su nauk społecznych oraz zweryfikowane częściowo przez praktykę zasady i metody postę
powania z młodzieżą nieprzytosowaną i przestępczą. Wzięte z osobna, są niewątpliwie słu
szne, chociaż w sumie nie stanowią schematu organizacyjnego systemu profilaktyki. Nie
wnikając w treść poszczególnych „rekomendacji”, warto zauważyć, że zawarta jest w nich
intencja i pojmowanie profilaktyki jako działalności społecznej, tzn. podmiotem jej mają
być struktury społeczne, nie tylko instytucje, ale istniejące i powstające organizacje. Roz
maite inicjatywy społeczne i przejmowanie odpowiedzialności za różnorodne obszary życia
mające istotne znaczenie dla profilaktyki odciążają czynniki administracyjne, sądowe, poli
cyjne, a równocześnie zwiększają ich profesjonalne kompetencje.
Według oceny B. Hołysta, nieefektywność zapobiegania przestępczości ma swoje uwa
runkowania m.in. w tym, że działalność ta jest głównie przypisana organom i instytucjom
administracyjnym. Tworzenie autentycznego systemu profilaktyki może się dokonać przez
„uspołecznienie” instytucji oraz tworzenie elementów zupełnie nowych. Chodzi tutaj głów
nie o naczelny, ogólnospołeczny, czynnik koordynujący i system informacji o patologii spo
łecznej w skali ogólnopaństwowej, ale również o elementy organizacyjne mogące optyma
lizować diagnozę i sposób podejmowania decyzji.
Racjonalność działań w zakresie profilaktyki wymaga w miarę adekwatnego rozeznania
rozmiarów i rodzajów patologii społecznej (obecnie nie znane są np. rozmiary narkomanii
wśród młodzieży szkolnej). Dlatego system profilaktyki musi zawierać ten istotny element,
jakim są ośrodki diagnostyczno-selekcyjne, stosujące w miarę ujednolicony sposób i meto
dy rozpoznawania jednostek zagrożonych oraz diagnozowania czynników etiologicznych.
Zmienność zjawisk patologicznych wymaga badań i diagnoz o charakterze przestrzennoczasowym.

Rozdział 3

Problem profilaktyki i terapii
w świetle badań
i doświadczeń psychiatrycznych

3.1. Zaburzenia w zachowaniu a przestępczość
Stanowiska kryminologów, postulujące zróżnicowane podejście w profilaktyce i reso
cjalizacji nieletnich przestępców, znajdują mocne oparcie w badaniach i doświadczeniach
współczesnych psychiatrów. Dla podejścia psychiatrycznego problemem centralnym są za
burzenia osobowościowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces przystoso
wywania się do norm kulturowych szerszej społeczności (moralnych, obyczajowych, praw
nych). Tradycyjnie, psychiatria zajmuje się leczeniem różnorodnych chorób psychicznych,
m.in. występujących w okresie rozwojowym, ale w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje
się wzmożone zainteresowanie psychiatrów różnorodnymi zaburzeniami osobowościowymi
wyrażającymi się w nierespektowaniu lub pogwałcaniu norm społecznych. W ten sposób
psychiatria coraz szerzej wkracza w problematykę społecznego nieprzystosowania młodzie
ży, przestępczości i zachowań gwałtownych, a problem dewiacji i patologii zachowania
w coraz większym stopniu staje się problemem interdyscyplinarnym.
Znajomość psychiatrycznego spojrzenia w coraz większym zakresie staje się konieczna
wśród pedagogów, nie tylko zajmujących się resocjalizacją. Konieczność ta wynika stąd, że
współczesne badania psychiatryczne wykazują wczesnorozwojową genezę zaburzeń w za
chowaniu oraz wzrastające znaczenie czynników społecznych i oddziaływań włączonych
w procesy edukacyjne. Równocześnie z badań tych wynika, że wśród szerokiego kręgu
młodzieży przestępczej wyróżnić można co najmniej dwie kategorie jednostek zróżnicowa
nych ze względu na początkowy okres procesu patologizacji zachowania, intensywność
przejawiania symptomów nieprzystosowania oraz trwałość ich występowania. Te osiągnię
cia badawcze są nie tylko wielkim postępem w wyjaśnianiu zjawiska patologii społecznej,
ale mogą mieć bezpośredni wpływ na skuteczność wszelkiej terapii, profilaktyki i efektyw
nego wychowania moralnego i społecznego. Wnioski te wynikają z badań psychiatrów ka
nadyjskich, prowadzonych od wielu lat w Instytucie Badań Antysocjalnego Zachowania
Młodzieży Uniwersytetu w Toronto (J. Shamsie 1981, J. Shamsie i C. Hlucky 1991).
Autorzy tych badań stwierdzają, że zaburzenia w zachowaniu (conduct disorder) są
najpowszechniejszymi zaburzeniami psychiatrycznymi wśród dzieci i młodzieży dorastają
cej, a ściśle między 4 a 16 rokiem życia. Charakteryzują się one utrwalonymi wzorami za
chowań, w których dziecko narusza podstawowe prawa innych i główne normy społeczne
przewidziane dla danego wieku młodzieży. Zaburzenia są różnie diagnozowane, stąd różni
ce w ocenach rozmiarów naruszania norm. Według niektórych badań wynika, że około 40%
jednostek zdiagnozowanych w dziedzinie jako zaburzone przejawia poważne psychosocjalne odchylenia w wieku dorosłym. Ponadto, antysocjalne zaburzenia rodziców mają duży
wpływ na zaburzenia dzieci.
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Wiele badań nad zaburzeniami odsłania alarmujące rozmiary tego zjawiska. I tak,
A.E. Kazdin zaobserwował, że od 1/3 do 1/2 wszystkich dzieci i młodzieży skierowanych do
kliniki charakteryzuje się antyspołecznymi zachowaniami, agresywnością i przysparza róż
nych problemów wychowawczych (A.E. Kazdin 1987). Inni autorzy (Rutter, Tizard, Whilmore 1970), w badaniu populacji młodzieży jednego ze środowisk lokalnych stwierdzili, że
ponad 3% dziesięcioletnich chłopców przejawia zaburzenia w zachowaniu, a około 3/4
wszystkich chłopców i około 1/3 dziewcząt leczonych psychiatrycznie cechuje się zaburze
niami w zachowaniu społecznym. Badania prowadzone w Australii wykazały jeszcze wyższe
wskaźniki - 6,7%, w Nowej Zelandii - 6,9%. Jak oszacowano, tylko w prowincji Ontario
jest około 100 000 dzieci w wieku 4-16 lat wykazujących zaburzenia w zachowaniu.
Naruszanie prawa innych jest kluczem do kryteriów diagnostycznych, stąd wiele dzieci
i młodzieży z zaburzeniami jest przedmiotem zainteresowania prawa. Ponieważ większość
z tych dzieci nie ma poważnych upośledzeń i charakteryzuje się normalnym poziomem inte
lektualnym, potencjalnie może się normalnie rozwijać i stać się „normalnymi” dorosłymi.
Nie podejmując skutecznych kroków w celu zapobiegania ich zachowaniom przestępczym,
społeczeństwa ponoszą wielkie straty. Brak adekwatnego rozpoznania pierwotnych i głów
nych „problemów” (istoty i charakteru zaburzeń) wśród ogółu jednostek naruszających nor
my prawne prowadzi do stosowania jednakowych metod postępowania ze strony czynni
ków kontroli społecznej.
W tych warunkach zasadniczego znaczenia nabiera problem diagnozy zaburzonego za
chowania. Według L.N. Roinsa, wszystkie dzieci, których pierwotny problem polega na
antysocjalnym zachowaniu, mogą być podzielone na trzy grupy:
1) jednostki przejawiające zachowania przeciwstawiające się normom społecznym i in
nym jednostkom,
2) jednostki o zaburzeniach hiperaktywnych, których podłożem są deficyty uwagi,
3) jednostki o zaburzonym zachowaniu - „prowadzeniu się”.
Wszystkie te podgrupy są zaliczane do ogólniejszej klasy „dzieci antyspołeczne”, gdyż
ich zachowanie bardziej szkodzi innym jednostkom niż im samym. Częściej jednak można
spotkać podział bipolarny: zachowania konfrontacyjne (przejawy walki, wybuchy wście
kłości) w stopniu ekstremalnym i ukryte (kradzieże, kłamstwo). Wielu autorów podkreśla,
że bardziej użyteczny byłby podział rozbudowany, uwzględniający większą specyfikę zróż
nicowanego zachowania, np. klasyfikacja D.H. Stotta-Konopnickiego (J. Konopnicki
1971).
Według J. Shamsie, nie ma poważnych problemów diagnostycznych w tych przypad
kach, w których antyspołeczne zachowanie zaczyna się we wczesnym stadium rozwojo
wym, jest ono trwałe i staje się coraz bardziej poważne z wiekiem. Problem diagnozy kom
plikuje się, jeśli antyspołeczne zachowanie ma miejsce w okresie adolescencji. Wraz z trud
nościami diagnostycznymi pojawia się problem skuteczności wszelkiej terapii - im dziecko
starsze, tym trudniejsza terapia.
Wieloletnie badania psychiatrów ujawniły, że spośród wszystkich cech (składników)
osobowości najbardziej stała jest agresywność - niektórzy uważają, że stałość ta jest wię
ksza niż w przypadku inteligencji. Stąd najwięcej wysiłków zmierza do ustalenia okresu,
w którym agresja wyrażana jest w stopniu „ponadnormalnym”. Dlatego ważne jest prześle
dzenie wczesnych stadiów rozwojowych, czyli okresu przedszkolnego. Niestety problemy
zachowania (głównie agresywność) najczęściej zauważane są dopiero w pierwszych latach
nauki szkolnej. Są one manifestowane przez ekstremalny opór w stosunku do autorytetu
dorosłych, bijatyki, kradzieże, kłamstwa, wagarowanie i słabe wyniki w nauce mimo nor
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malnej inteligencji. Wtedy staje się jasne, że dzieci te miały poważne problemy już przed
rozpoczęciem nauki. Zauważono również, że późny „wybuch” agresji doprowadza do wy
kształcenia się bardziej subtelnej formy. Możliwe też jest, że późne pojawienie się zachowa
nia agresywnego doprowadzi do ujawnienia się wielostronnych symptomów w znacznie
krótszym czasie. Mimo tych ustaleń psychiatrzy uważają, że naturalny kurs zaburzenia nie
jest jeszcze starannie zbadany. Nie jest zatem jasne, jak przejawia się agresja we wczesnych
latach, jak rozwijają się formy zaburzeń w okresie adolescencji i jak przechodzą w antyspo
łeczne zachowania u człowieka dorosłego. J. Shamsie przytacza pogląd D. Olwensa, we
dług którego w diagnozie antysocjalnego zachowania ważne znaczenie ma stałość agresji,
gdyż zapoczątkowana agresja staje się way oflife\ dziecko różnie wyraża agresję w różnych
okresach życia.
Badania 2600 dzieci między czwartym a szesnastym rokiem życia wskazują, że sympto
my zaburzeń różnią się w zależności od wieku (dane z wywiadów z matkami). I tak, małe
dzieci wyrażają sprzeciw, upór i skłonności do wybuchów, a starsze przeciwstawiają się au
torytetom, kradną i podpalają, wagarują, dokonują aktów wandalizmu i nadużywają róż
nych substancji.
Bardzo dużą wagę mają stwierdzenia innego kanadyjskiego badacza R. Loebera, który
przyjmuje, że z punktu widzenia diagnozy ważne są cztery czynniki: częstotliwość i różno
rodność zachowań antyspołecznych, wiek, w którym się pojawiają, oraz obecność antyspo
łecznego zachowania w więcej niż w jednej sytuacji. Dlatego dziecko, które często zacho
wuje się antyspołecznie we wczesnym okresie życia, które dokonuje różnych aktów anty
społecznych w różnych sytuacjach, jest prawdopodobnym kandydatem na chronicznego
przestępcę. Wspomniany już Robins twierdzi, że oprócz wielu przyczyn, duże znaczenie dla
rozwoju zaburzeń w trwałe zachowanie przestępcze ma wiek, w którym pojawiają się pier
wsze symptomy. Im wcześniejszy wiek, tym większe prawdopodobieństwo antyspołeczne
go zachowania w wieku dorosłym (w tym przestępczości). Poglądy o znaczeniu wieku
w rozwoju zaburzeń w stadium „chronicznego przestępcy” mają poważne wsparcie ze stro
ny empirycznych weryfikacji. Rozległe badania antyspołecznej osobowości wykazały, że
spośród dzieci przejawiających 5-7 symptomów przed szóstym rokiem życia 24% rozwinę
ło antysocjalną osobowość. Procent ten się zmniejsza wraz z wiekiem: w przedziale wieko
wym sześć-dwanaście lat wynosi on 16, a jeśli symptomy te wystąpiły po dwunastym roku
życia, to z tej grupy osobowość antyspołeczna rozwinęła się u 10% młodzieży.
Chociaż nie jest dokładnie wiadomo, co stało się z młodzieżą, która przejawiła sympto
my zaburzenia, a nie rozwinęła osobowości przestępczej, to sporo wskazuje na to, że część
z tej grupy wkroczyła na drogę narkomanii (związek między zaburzeniami a narkomanią).
Przypuszcza się też, że u wielu jednostek rozwinęły się zaburzenia typowo psychiatryczne schizofrenia, obsesje, kompulsje. Oprócz takich stadiów finalnych, badacze zaobserwowali
również wiele przejawów ubóstwa w innych sferach życia: opuszczenie szkoły przed usta
wowym terminem, pozostawanie bez pracy, finansowe uzależnienie, interpersonalne (mał
żeńskie) konflikty, a nawet (jak to wykazały badania przeprowadzone w Szwecji) większa
śmiertelność.
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3.2. Problemy terapii
Wraz z ujawnieniem się wielkich rozmiarów różnorodnych rodzajów patologii społecz
nej szukano skutecznych sposobów ich ograniczania. Wielkie nadzieje wiązano z pojawie
niem się naukowej psychologii i psychiatrii, a zwłaszcza takich ich nurtów, jak psychoanali
za, behawioryzm, a w ostatnich dziesięcioleciach psychologia poznawcza i humanistyczna.
Pierwsze publikacje reprezentujące te nurty na gruncie resocjalizacji były przedmiotem
wielu analiz, m.in. K. Pospiszyla (1990), i nie ma potrzeby powracania do tych zagadnień.
Warto jednak zwrócić uwagę na badania nad skutecznością różnych odmian terapii dzieci
o zaburzonych (antyspołecznych) zachowaniach prowadzone w ostatnich kilkunastu latach
przez samych psychiatrów, którzy po wielu doświadczeniach i rozczarowaniach podchodzili
do tego problemu z wyjątkową ostrożnością. W tym miejscu zwrócę uwagę na te analizy
i oceny skuteczności różnych technik terapeutycznych, które nie zostały przedstawione
w polskiej literaturze, przeznaczonej głównie dla pedagogów resocjalizacyjnych.
Analizy takie prowadzone były przez wspomnianych już psychiatrów kanadyjskich,
skupionych w Instytucie Badań Antysocjalnego Zachowania Młodzieży w Toronto. Jak
stwierdza dyrektor tego Instytutu (J. Shamsie 1981 i 1991), od wielu lat pogłębiały się kon
trowersje co do sukcesu terapii zachowania antyspołecznego. Wynikały one stąd, że ta sama
technika zastosowana do tej samej grupy młodzieży była przeciwstawnie oceniana przez
dwóch różnych badaczy. Oczywiście, z tak różnych ocen wyprowadzano różne konkluzje
natury praktycznej.
Przełom w ewolucji projektów i technik terapeutycznych nastąpił po zastosowaniu ba
dań typu metaanalizy, które standaryzowały i interpretowały wnioski z różnych innych ba
dań w obiektywny i weryfikowalny sposób (dawały możliwość ich powtórzenia). Aplikacje
metaanaliz nie eliminowały jednak kontrowersji, gdyż w niektórych tego typu badaniach
przyjmowano, że efektywne programy terapeutyczne muszą mieć praktyczne cele, które są
osiągane w krótkim czasie (trening przez pracę, ćwiczenia usprawniające, załatwienie pracy
i finansowa pomoc po ukończeniu terapii). Niektóre metaanalizy podkreślały efektywność
terapii rodzinnej, inne kognitywnej.
Metaanalizy przeprowadzone przez Witeheada i Laba (1989) wykazały, że programy
terapeutyczne, łącznie z terapią behawioralną, są nieefektywne, ponieważ były owocne tyl
ko w zakresie poprawy wyników dotyczących funkcjonowania jednostek w konkretnych,
pojedynczych sferach życia społecznego, a nie redukowały recydywy. J. Shamsie stwierdza,
że do roku 1980 w zasadzie publikowano negatywne wyniki różnych programów terapeuty
cznych, natomiast w latach następnych można znaleźć raporty o programach zakończonych
sukcesem i przynoszących pewne nadzieje.
Ocena programów realizowanych w latach 1955—1980

Ocena efektywności różnych programów (technik terapeutycznych) realizowanych
w tym okresie została dokonana przez D.A. Romiga (J. Shamsie 1991), który do metaanali
zy włączył tylko projekty terapeutyczne z zastosowaniem grup kontrolnych używające be
hawioralnych kryteriów poprawy.
Metoda case-worku, mimo że realizowana była zgodnie z dyrektywami wynikającymi
z definicji problemu zaburzeń antysocjalnych, niosła bezpośrednią pomoc jednostce i respe
ktowała właściwości osobowościowe, w żadnym z dziesięciu przypadków nie doprowadzi
ła do sukcesu.
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Indywidualna psychoterapia była skuteczna tylko w odniesieniu do przestępców „od
powiedzialnych”, czyli wykazujących chęć poprawy, dobrą motywację i kooperujących z te
rapeutą. Wyniki te nie są zaskoczeniem, gdyż sukces w psychoterapii wymaga spełnienia
tych warunków przez „pacjenta”, a przestępcy ogólnie nie są zainteresowani „wyleczeniem”
Spośród dziesięciu programów stosujących tę technikę tylko dwa okazały się skuteczne.
Ważne wyniki uzyskano, oceniając programy oparte na modyfikacji behawioralnej.
Romig stwierdził, że tego rodzaju terapia sprawdza się tylko wtedy, gdy skierowana jest na
zaburzenia specyficzne i proste. Stąd może być pomocna w modyfikowaniu ukierunkowa
nego zachowania (target behavior), lecz nie zmienia recydywy i całego złożonego zacho
wania związanego z czynami przestępczymi. Spośród czternastu przypadków osiem uznano
za zakończone sukcesem.
Nieskuteczne okazały się takie podejścia, jak konsultacje grupowe i terapia rodzinna.
W tym drugim przypadku efektywność zależy od odmiany terapii z rodziną. Romig nie
stwierdził również pozytywnych rezultatów w leczeniu metodą terapii środowiskowej (millieu therapy - community therapy).
Tak więc z przeglądu dokonanego przez tego badacza wynika, że w leczeniu zachowań
antyspołecznych żadna z metod wypracowanych na gruncie psychologii-psychiatrii nie jest
skuteczna. Jedynie terapia behawioralna i rodzinna daje częściowo pozytywne rezultaty:
pierwsza w przypadku prostych, kierunkowych zachowań, a druga w przypadku niektórych
jej odmian, np. terapii systemowej. Do tak negatywnej oceny większości metod będących
w repertuarze współczesnej psychiatrii sceptycznie odnosiło się wielu specjalistów. Podkre
ślano na przykład, że w ocenach Romiga widoczna jest koncentracja na ostatecznych wyni
kach programu terapeutycznego, a brakuje w nim ewaluacji samego procesu terapeutyczne
go. H. Qvay zwrócił uwagę, że na przykład w przypadku terapii rodzinnej były oceniane
programy realizowane przez mało doświadczonych terapeutów, a same rodziny nie konty
nuowały terapii w dłuższym czasie. W tych przypadkach ewaluacja programu może być
kwestionowana, gdyż program nie pełnił warunków integralności.

Badania skuteczności programów od roku 1980

Badania metaanalityczne po roku 1980 zostały rozszerzone dzięki technice komputero
wej. Jak donosi J. Shamsie, tego typu badania prowadzili I.M. Basta i W.S. Dawidson, któ
rzy zauważyli, że chociaż wiele projektów nie zostało doprowadzonych do końca, to 78%
zakończonych projektów ograniczania zachowań przestępczych doprowadziło do pozytyw
nych rezultatów w kilku sferach, chociaż jeśli stosuje się kryterium recydywy, to rezultaty
są znacznie słabsze (43% dobrych wyników).
W ostatnich latach w wielu kanadyjskich ośrodkach terapeutycznych zaobserwowano
dobre wyniki w stosowaniu systemowej i behawioralnej terapii rodzinnej (podejście kombi
nowane). Stopień recydywy po 2,5 roku terapii osiągnął 11 % w porównaniu z 67% w gru
pie kontrolnej. Badacze raportują również dobre wyniki w przypadku terapii kognitywnej.
W przypadku dzieci agresywnych skuteczną metodą okazuje się „rozumowanie społecznomoralne” (starsza młodzież), co znalazło potwierdzenie w bezpośrednich kontaktach
i zmniejszeniu notowań w rejestrach policyjno-sądowych. Co więcej, poprawne zachowa
nia obserwowano po upływie roku od zakończenia programu terapeutycznego. C.M. Mili
i T.L. Walter stwierdzili natomiast spadek częstotliwości aresztowań wśród wielokrotnych
przestępców, którzy otrzymali pomoc w znalezieniu pracy i dostawali tygodniowe wyna
grodzenie. Ważnym czynnikiem jest tutaj dobry kontakt i współpraca z pracodawcami.
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Zmniejszenie zachowań antyspołecznych wystąpiło również wśród tych chłopców, któ
rych rodzice uczestniczyli w programie uczenia się umiejętności oddziaływań społecznych.
Znaczne zmniejszenie recydywy zaobserwowano w grupie chłopców uczestniczących wraz
ze swymi rodzicami w treningu rozwiązywania problemów interpersonalnych: w grupie
eksperymentalnej wskaźnik recydywy wynosił 24%, a w kontrolnej 43%.
Równie obiecujące są interwencje w społeczności lokalne i grupy rówieśnicze - podej
ście to jest alternatywą w stosunku do terapii indywidualnej. W stosunku do chłopców
gwałtownych i wrogich skuteczny okazał się trening przemieszczenia reakcji gniewnych.
W tym programie nie prowadzono jednak oceny w zakresie trwałości efektów po zakończe
niu treningów.
Przy takiej wielości różnorodnych technik terapeutycznych poważną kwestią staje się
ich dobór do konkretnego przypadku zaburzonego zachowania. Dobór ten wynika przede
wszystkim z pojęcia istoty zaburzenia w zachowaniu. Według psychiatrów Instytutu w To
ronto, kluczowym problemem jest czas manifestowania się „głównego rdzenia” zaburzenia.
Jeżeli jego symptomy wystąpią przed szóstym rokiem życia i rozwijają się z wiekiem, to nie
jest to tylko zaburzenie, lecz obciążenie („inwalidztwo”) na całe życie. W takich przypad
kach pomoc dziecku i jego rodzinie powinna być kontynuowana i nie może się ograniczać
do okresu adolescencji. Jeżeli przyjmuje się koncepcję „głównego rdzenia” zaburzenia jako
obciążenia czy niezdolności, z którego dziecka nie można wyleczyć, lecz można je nauczyć
funkcjonowania bez manifestowania najistotniejszych symptomów, to terapia i pomoc nig
dy nie powinny się kończyć.
Przyjęcie koncepcji „głównego rdzenia” zaburzenia jako chronicznego stanu ma zasad
nicze znaczenie dla wszelkiej terapii, a w jeszcze większym stopniu dla praktyki.
W tym miejscu warto zauważyć, że większość autorów polskich zajmujących się zabu
rzeniami w zachowaniu i niedostosowaniem społecznym (m.in. H. Spionek 1973, J. Kono
pnicki 1971) również wskazywało na problem wczesnej genezy i rozwoju tego zjawiska.
Równocześnie w praktyce diagnostycznej, a tym bardziej terapeutycznej, do tego faktu nie
przywiązuje się większej wagi - „leczenie” zaczyna się wtedy, gdy zaburzenie w zachowa
niu jest już w stadium szczytowym i współwystępuje z zachowaniami krańcowo aspołecz
nymi, w których dopiero naruszenie norm prawnych staje się sygnałem alarmowym. Nie
można wtedy mówić o profilaktyce, ale o resocjalizacji, w dodatku nieskutecznej. Ważność
koncepcji „głównego rdzenia” i chronicznego stanu zaburzeń ma również zasadnicze zna
czenie dla ogólnej strategii profilaktyki. Oczywiście, większość zachowań aspołecznych
pojawia się później niż w szóstym roku życia, czyli w wieku dorastania. W ten sposób
w okresie tym mamy dużą grupę młodzieży, którą jednolicie traktujemy jako „młodzież nie
przystosowaną”, „antyspołeczną”, „zaburzoną”, itp. i w stosunku do której stosujemy niezróżnicowane metody (w gruncie rzeczy reagujemy na przejawy przestępczości). Brak
zróżnicowanego podejścia, uwzględniającego te dwie zasadnicze grupy jednostek, decyduje
o niepowodzeniu już na samym starcie. Oczywiście, względy profilaktyczno-resocjalizacyjne wymagają uwzględnienia dalszych zróżnicowań, a przede wszystkim typów-rodzajów,
zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostyczno-selekcyjnymi. Ten dychotomiczny podział
oparty na wieku pojawiania się zaburzeń jest podstawowy. Podstawowe błędy i słabości nie
są tylko cechą sytuacji w polskim systemie profilaktyki i resocjalizacji. Również badacze
kanadyjscy stwierdzają, że zainteresowanie zaburzeniami w zachowaniu dzieci zaczyna się
zbyt późno. W okresie od sześciu lat do późnej adolescencji, oprócz rodziny, dzieckiem
interesuje się przeciętnie dziesięć różnych agencji, które zawsze zaczynają od diagnozy
i powtarzają to co już wcześniej zostało stwierdzone. Jeżeli terapia zostaje zapoczątkowana
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we właściwym momencie, to sukcesy zależą jeszcze od wielu dodatkowych warunków.
Spośród nich należy w pierwszej kolejności wymienić rodzinę i jej wolę współpracy w tera
pii (zwłaszcza w niektórych jej rodzajach). Ważne są również poznawcze i intelektualne
możliwości dziecka - niektóre podejścia wymagają ich w dużym stopniu. Należy się rów
nież liczyć z takimi ograniczeniami, jak impulsywność, hiperaktywność czy słaby słuch,
które utrudniają terapię. Dobór technik terapeutycznych musi uwzględniać ogólną wrażli
wość dziecka na leczenie i stopień, w jakim określona technika zaspokaja różnorodne po
trzeby dziecka.
W przypadku młodzieży starszej bardzo ważnymi uwarunkowaniami jest zespół możli
wości społecznego funkcjonowania, np. możliwość nauki zawodu i zatrudnienie. Biorąc
chociażby te uwarunkowania, zasadniczym problemem jest adekwatna i szeroka diagnoza,
obejmująca zarówno istotę problemu, czas jego pojawienia się, całokształt psychofizycz
nych właściwości oraz cały aktualny i przeszłościowy kontekst uwarunkowań i możliwości
społecznego funkcjonowania jednostki.
Istotnym elementem diagnozy jest określenie czynników sprzyjających i wstrzymują
cych proces kształtowania się zachowań antyspołecznych, a w konsekwencji przestępczo
ści. Badania tego problemu mają już długą historię i zaowocowały zróżnicowanymi zesta
wami (listami) czynników. Brak zgodności co do priorytetu przyznawanego określonym
czynnikom wynika z różnych podejść teoretycznych, ale również z zastosowanego podej
ścia metodologicznego. Warte odnotowania są te propozycje, które czynniki owe określają
na podstawie prospektywnych badań longitudinalnych. Stosując to podejście, badacze ka
nadyjscy (D.R. Oftord i inni 1988) ustalili listę „czynników ryzyka”, czyli tych uwarunko
wań, które zwiększają szansę rozwoju zaburzeń dziecka. Na liście tej znalazły się następują
ce czynniki: 1) płeć męska, 2) pierwszeństwo urodzenia, 3) pochodzenie z licznej rodziny
(więcej niż czworo rodzeństwa) oraz 4) pochodzenie z rodziny dysfunkcjonalnej. Ponadto,
ważnym uwarunkowaniem jest sytuacja materialna rodziny (w warunkach kanadyjskich do
chód poniżej 10 000 dolarów). Oczywiście, uwarunkowania te nie mogą być traktowane
jako uniwersalne, gdyż w tym wypadku niezwykle istotne jest uwzględnienie czynników
lokalnych, historycznych i kulturowych. Niemniej jednak wszystkie te czynniki odgrywają
istotną rolę, a co najważniejsze, próba ich ustalenia wskazuje na wagę problemu diagnozy
indywidualnej i rozpoznania głównych uwarunkowań w przedsięwzięciach profilaktycz
nych o szerszym zasięgu.
Uwzględniane przez psychiatrów czynniki ryzyka obejmują to, co w polskiej literaturze
psychologiczno-pedagogicznej określane jest jako przyczyny społecznego niedostosowania
(J. Konopnicki 1971, H. Spionek, O. Lipkowski 1980). Wymienieni wcześniej psychiatrzy
kanadyjscy (J. Shamsie, D.R. Offord, D.O. Lewis) grupują te czynniki w trzech kategoriach:
1) czynniki rodzinne: „problemy” psychiatryczne rodziców (choroby i zaburzenia psy
chiczne, kryminalna przeszłość rodziców (głównie ojca), niewłaściwe spełnianie funkcji ro
dzicielskich (nie tylko na skutek chorób i przestępczości),
2) czynniki tkwiące w dziecku: płeć (męska), nadwrażliwość biologiczna, „trudny” tem
perament, wczesne problemy behawioralne i niepowodzenia w nauce,
3) czynniki środowiskowe: mieszkaniowe, przestępcze grupy rówieśnicze, słabe wyniki
w nauce.
D.O. Lewis podkreśla, że chociaż wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne brane
z osobna stanowią ryzyko dla prawidłowego rozwoju, to z reguły zachodzi ich kombinacja,
co prowadzi do zachowań antyspołecznych. Teza ta znajduje potwierdzenie w analizie indy
widualnych przypadków dzieci społecznie niedostosowanych.
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Szerokie ujęcie zakresu czynników ryzyka (przyczyn społecznego niedostosowania)
wyznacza równocześnie szeroki zakres działań prewencyjnych. W działaniach tych muszą
się znaleźć wszystkie rodzaje interwencji adekwatne do specyfiki cząstkowych zespołów
czynników (rodziny, osobowości, środowiska), co oznacza konieczność włączenia w zakres
prewencji - profilaktyki specjalistów z różnych dyscyplin i sfer życia społecznego.
Czynniki wstrzymujące są to te zmienne, które mogą być wykorzystane do zabezpie
czenia przed wpływem środowiska, w wyniku czego jednostka jest plasowana w obrębie
oddziaływania czynników ryzyka rozwoju zaburzenia. Badania wykazały (co jest zgodne
z „codziennym doświadczeniem”), że wiele dzieci wychowujących się w obrębie działania
różnorodnych czynników ryzyka nie rozwija problemów psychiatrycznych. W wyniku ba
dań tzw. niewrażliwych dzieci ustalono listę czynników wstrzymujących (zabezpieczają
cych) rozwój zachowania antyspołecznego. Według D.R. Offorda (za J. Shamsie 1991)
czynniki wstrzymujące mogą być pogrupowane w sześć klas:
1) cechy grupy społecznej, z którą powiązane jest dziecko - włączanie dziecka w obręb
działania grup o mniejszej dewiacyjności może zapobiec rozwojowi zachowania antyspo
łecznego,
2) zatrudnienie (wykonywanie pracy dochodowej) - o znaczeniu tego czynnika w pre
wencji można wnioskować z faktu odwrotnego - bezrobocie jest powiązane z przestęp
czością,
3) zmiana - polepszenie stosunków (układów) społecznych, w których znajduje się jed
nostka,
4) pozytywne relacje interpersonalne - ścisłe, ciepłe i oparte na zaufaniu relacje przy
najmniej z jednym rodzicem lub osobą dorosłą zmniejszają prawdopodobieństwo rozwoju
zachowania antyspołecznego,
5) kompensujące pozytywne doświadczenie - pozytywne doświadczenia, takie jak su
kces szkolny lub osiągnięcie sprawności,
6) mechanizmy naśladowania - naśladowanie w toku programów treningowych uspraw
nia dobre przystosowanie.
Dla skutecznego procesu leczenia konieczne jest rozpoznanie zarówno czynników ryzy
ka, jak i wstrzymujących. Dopóki interwencje zewnętrzne (wszelkie korekcje) nie będą się
przyczyniać do polepszania relacji między dzieckiem a jego środowiskiem, dopóty
interwencje te nie będą skuteczne. Interwencje prewencyjne muszą doprowadzić do zerwa
nia potencjalnego zamkniętego koła prowadzącego do zaburzeń. Projekty redukujące biolo
giczną podatność na niekorzystne wpływy, polepszające związki między rodzicami a dziec
kiem lub poznawcze umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych i środowi
skowych przyczyniają się do redukcji antyspołecznego zachowania. Z takiego ujęcia zależ
ności między interwencją zewnętrzną a niekorzystnym układem środowiskowym, prowa
dzącym do zachowań antyspołecznych, wynika podstawowa przesłanka dla skutecznej pro
filaktyki. Chodzi mianowicie o to, aby każde działanie interwencyjne przyczyniało się do
rozerwania łańcucha różnych czynników oddziaływających niekorzystnie na jednostkę.
Rozerwanie tego łańcucha wyraża się w poprawie różnych sfer funkcjonowania jednostki,
powinno być konkretne i odczuwalne - np. sukces szkolny, zlikwidowanie konfliktu z do
rosłymi, itp.

168

3.3. Programy ograniczania „czynników ryzyka”
Program pomocy rodzinie
Program sprowadzał się do udzielania przez okres pięciu lat wsparcia rodzinom niewy
dolnym wychowawczo. W większości były to rodziny utrzymywane przez samotne matki.
Program obejmował doradztwo w wychowaniu i opiece nad dzieckiem, kształtowanie pra
widłowych relacji rodzinnych i funkcjonowania rodziny w społeczności lokalnej. W trakcie
trwania pomocy dzieci dokonywały mniej przestępstw i przestępstwa te były mniej groźne.
Znacząco podniósł się poziom samooceny dzieci. W szczególności program przyczynił się
do poprawy wyników nauczania i sytuacji szkolnej dziewcząt.
Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym

Opieką objęte były dzieci z rodzin o niskim standardzie ekonomicznym, które umiesz
czono w dziennych ośrodkach wychowawczych. Równocześnie przez okres dwóch lat ro
dziny te były odwiedzane przez fachowych wychowawców dwa razy tygodniowo. Okreso
we wizyty w domach i doradztwo kontynuowane były aż do ukończenia 19 lat. Zaobserwo
wano wyraźną poprawę w motywacji do nauki, w osiągnięciach szkolnych i w zachowaniu.
Objęta opieką młodzież nie miała kłopotów z podjęciem pracy, a w porównaniu z grupą
kontrolą w minimalnym stopniu przejawiała skłonności do popełniania przestępstw.

Rozwój zainteresowań i zdolności
Program prewencji był realizowany poprzez uczestnictwo młodzieży w wieku od pięciu
do piętnastu lat w zajęciach nie objętych programem szkolnym. Młodzież rekrutowała się
z rodzin zamieszkałych w domach o niskim standardzie i trudnych warunkach życia. Wśród
dzieci uczestniczących w programie nastąpił znaczący spadek czynów przestępczych
i aktów naruszających bezpieczeństwo.
W innym programie koncentrowano się na wyrabianiu umiejętności społecznego współ
życia poprzez trening indywidualny i doradztwo grupom młodzieży ze starszych klas szkół
średnich. Program przyczynił się do redukcji ukrytej agresji, gwałtownych zachowań
i uczestnictwa w gangach oraz poprawy wyników w nauce.

3.4. Propozycje psychiatrów w zakresie organizacji terapii i profilaktyki
zaburzeń w zachowaniu
Zapobieganie zaburzeniom w zachowaniu jest uznawane za problem, który może być
rozwiązany poprzez ścisłą współpracę praktyków i badaczy rekrutujących się z różnych
dyscyplin naukowych. Przykładem wspólnego wypracowywania programu zapobiegania
jest trzydniowe spotkanie psychiatrów kanadyjskich (badaczy i klinicystów-praktyków),
którzy metodą „burzy mózgów” starali się ustalić jednolite rozumienie pojęcia zaburzeń
i wypracować zarysy strategii profilaktycznych (J. Shamsie 1991). Interesujące są uwagi
i propozycje dyskutantów w zakresie leczenia i prewencji.
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Leczenie
Psychiatrzy kanadyjscy uważają, że zaburzenia w zachowaniu moralnym i społecznym
są najtrudniejszym problemem w psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie młodzież z zabu
rzeniami w zachowaniu jest leczona w różnych warunkach i przy stosowaniu różnych po
dejść, koncepcji. Mimo zgromadzenia wielu danych dowodzących skuteczności terapii be
hawioralnej, poznawczej i rodzinnej, w dalszym ciągu w dużym zakresie stosowana jest tra
dycyjna terapia indywidualna. Zarówno na szczeblu rządowym, jak i wśród profesjonal
nych agencji nie wypracowano w miarę jednolitej i konsekwentnej strategii leczenia i pre
wencji zaburzeń. Również badania naukowe w tym zakresie należą do rzadkości. W konse
kwencji nie ma całkowitej pewności co do skuteczności leczenia, jego wpływu na dalsze
losy młodzieży, m.in. powrót do przestępczości.
Paradoksalnie, mimo że zaburzenia są najtrudniejszym problemem w psychiatrii dzieci,
to najczęściej dzieci te trafiają do specjalistów „drugiej kategorii”, a specjaliści „pierwszego
frontu” nie przejawiają większego zainteresowania samą naturą tego problemu, jego rozwo
jem i stosowaniem programów terapeutycznych.
Brak sukcesu w terapii jest zasadniczą przyczyną niezadowolenia i rotacji kadr terapeu
tycznych. Najczęściej młodzież z zaburzeniami w zachowaniu leczona jest w ośrodkach
przeznaczonych dla innych pacjentów. Większość ośrodków prowadzi leczenie krótko
terminowe, podczas gdy natura zaburzenia wymaga zainteresowania specjalistów od wczes
nych okresów rozwojowych do osiągnięcia dojrzałości.
Psychiatrzy uczestniczący we wspomnianej dyskusji sformułowali następujące reko
mendacje dla terapii:
1. Metaanalizy opracowań dotyczących zaburzeń powinny doprowadzić do określenia
najbardziej efektywnych strategii leczenia dzieci przedszkolnych, klas początkowych (6-12
lat) i młodzieży w wieku 12-18 lat.
2. W praktyce terapeutycznej winny być stosowane te strategie i koncepcje, które w toku
metaanaliz i zbierania informacji o różnych projektach okazały się najbardziej efektywne.
3. Powinny być ustanowione regionalne centra wspierające placówki terapeutyczneudzielanie konsultacji, informowanie o wynikach badań naukowych i metodach leczenia,
kształcenie kadr. W centrach powinni być zatrudnieni eksperci z różnych działów pomocy,
prowadzący konsultacje przypadków, opracowujący programy terapii. Do zadań centrów
regionalnych należy również koordynacja pracy placówek terapeutycznych.
4. Dzieci przejawiające trwałe zachowania agresywne we wczesnym wieku powinny
być objęte długoterminową opieką ze strony instytucji terapeutycznej. Instytucje powinny
udzielać pomocy rodzinom w zaspokajaniu potrzeb dziecka oraz koordynować inne działa
nia prewencyjne prowadzone przez wyspecjalizowane osoby i ośrodki profilaktyczne.
5. Dla dzieci przejawiających zaburzenia już we wczesnym wieku rozwojowym („głów
ny trzon” zaburzeń manifestujący się już w wieku 6 lat) i przechodzących w poważniejsze
stadia zachowań antyspołecznych powinny być opracowane specjalne programy długoter
minowej terapii (aż do dorosłości), łącznie z terapią w ośrodkach klinicznych. Konieczna
jest współpraca ze służbami specjalnymi dla dorosłych oraz udział w zajęciach kulturalnych
zwiększających samoocenę. Praca z tą kategorią dzieci zaburzonych wymaga stałego pod
noszenia kwalifikacji. Programy terapeutyczne powinny być afiliowane przy uniwersyte
tach, co powinno zapewnić integralność leczenia, badań i kształcenia kadr.
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Profilaktyka

Ze względu na duże koszty związane z leczeniem musi nastąpić zasadniczy zwrot w kie
runku profilaktyki. Skromne rezultaty w profilaktyce są spowodowane dwoma czynnikami.
Po pierwsze, dotychczas specjaliści w gruncie rzeczy nie wiedzieli, dlaczego pewne dzieci
rozwijają zachowania antyspołeczne. Przyjęcie koncepcji „centralnego trzonu” zaburzeń,
manifestującego się już przed szóstym rokiem życia, jest dużym osiągnięciem poznaw
czym, pozwalającym zasadniczo zmienić zarówno strategie terapeutyczne, jak i profilakty
kę. Po drugie, realizacja każdego poważnego projektu profilaktyki, obejmującego dużą po
pulację dzieci, wiąże się z interwencją ze strony czynników rządowych, wymaga określo
nych nakładów finansowych, a rezultaty działań mogą być dostrzeżone dopiero po kilkuna
stu latach, co z punktu politycznego i praktyki społecznej nie jest zachęcające. Specjaliści
(psychiatrzy) kanadyjscy uważają jednak, że obecnie nie są to już główne przeszkody.
W wyniku wielu starannie przeprowadzonych badań longitudinalnych łatwiej jest zrozu
mieć, dlaczego pewne dzieci stają się gwałtowne, przejawiają agresję i w konsekwencji na
ruszają normy prawne. Wyróżnienie tych dzieci - poprzez ujawnienie „głównego rdzenia”
zachowania-jest wstępnym etapem do podjęcia wczesnej profilaktyki. Obecnie również
środowiskowe „czynniki ryzyka” są łatwiej identyfikowane i dlatego łatwiej rozwijać pro
gramy skierowane na populacje zagrożone. Wiele już takich programów wypróbowano,
a wyniki są zachęcające.
W wielu krajach zachodnich perspektywa strategii profilaktycznej znajduje coraz wię
kszą przewagę nad tradycyjnym systemem prawno-resocjalizacyjnym. Zmiana ta wynika
z uświadomienia sobie wzrastającego zagrożenia przestępczością i nieefektywności trady
cyjnego systemu, który oprócz zaprzeczenia naturalnych praw jednostki pochłania olbrzy
mie nakłady finansowe. Szanse rozwoju profilaktyki wzrosły od momentu uświadomienia
sobie tej perspektywy przez czynniki polityczno-decyzyjne.
Jak w każdej dziedzinie polityki społecznej, tak i w profilaktyce przestępczości kwestią
nieuniknioną i jedną z podstawowych są środki finansowe. W zależności od stosunków
ekonomiczno-społecznych w poszczególnych krajach istnieją różne koncepcje rozwiązywa
nia tej kwestii. Na przykład w Kanadzie wysunięto propozycje pięcioprocentowego opodat
kowania każdej usługi na cele profilaktyki. Już sama ta propozycja świadczy o poważnym
traktowaniu problemu.
Druga propozycja zmierza do opracowania integralnego programu prewencji. W jej za
kres wchodzą:
- Program opieki pre- i postnatalnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy około
szóstego roku życia („główny rdzeń zaburzeń”). W zakres tych działań wchodzi opieka pie
lęgniarska, kliniczna, rodzicielskie grupy wsparcia oraz programy edukacyjne.
- Dla dzieci od 6 do 12 lat przewidziane są programy rekreacyjne, które powinny być
powiązane z programem szkolnym. Dla wyselekcjonowanych grup konieczne jest zorgani
zowanie opieki dziennej, uwzględniającej wyżywienie, zajęcia pozalekcyjne, rekreację
i rozwój zainteresowań.
- Programy wakacyjne - sponsorowane w dużej mierze przez przedsiębiorstwa przemy
słowe i firmy lokalne.
- Zmiana okresowa środowiska - dzieci miejskie kierowane są do ośrodków wiejskich
i odwrotnie, całoroczne programy zajęć na świeżym powietrzu.
- Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w programach socjotrapeutycznych i korzysta
nia z poradnictwa wychowawczego.
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- Kształcenie i dokształcanie kadr w zakresie rozwoju psychofizycznego, problemów
dewiacji zachowania i metod wyrównywania zaburzeń. Kształcenie personelu pomocnicze
go w zakresie problemów wychowawczo-profi taktycznych.
Warto zauważyć, że program ten odbiega daleko poza ramy profesjonalnego zaintereso
wania psychiatrii, ma charakter interdyscyplinarny, w którym dużą część stanowią działania
charakterze pedagogicznym.

Rozdział 4

Profilaktyka w środowisku lokalnym

4.1. Pojęcie społeczności lokalnej
Sytuując problem profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym, nie sposób pominąć
pojęcia społeczności lokalnej. Pojęcie to ma swój rodowód i historyczną zmienność pod
względem znaczenia i zakresu. W wyjaśnianiu genezy i znaczenia pojęcia społecz
ność lokalna historycy myśli społecznej (J. Szacki 1983) cofają się do czasów anty
cznych i przywołują greckie miasto-państwo (polis).
Swoistość greckiej polis określona została w wyobraźni socjologicznej Platona i Arysto
telesa, a sprowadzała się (wg J. Szackiego) do trzech elementów:
a) Polis była społeczeństwem o ograniczonym rozmiarze. Grecy wyobrażali sobie polis
jako wspólnotę, której każdy uczestnik może objąć wszystkich innych swoim polem widze
nia - według Arystotelesa polis musi mieć taką liczbę ludzi, aby możliwy był łatwy „prze
gląd stosunków” (J. Szacki 1983, s. 45).
b) Polis była społeczeństwem o niezwykle złożonej strukturze (rozliczne rozwarstwie
nia), wyrastała ze społeczności rodowych, a obywatelami nie byli niewolnicy i ludność na
pływowa.
c) Polis była wspólnotą ludzi nie tylko zamieszkujących określone terytorium, ale mają
cych na mocy urodzenia określone prawa, uczestniczących w życiu politycznym. Była to
„wspólnota życia” czy „sposób życia”, a podobieństwo członków polis było wyróżnikiem
„świata duchowego polis”. J. Szacki, powołując się na G.H. Sabinę, piszę, że polis była dla
Greka jednocześnie etyką, socjologią i ekonomią polityczną.
Podaję te wszystkie wyróżniki greckiej polis, gdyż w dalszym rozwoju myśli społecznej
odwoływano się do tej klasycznej koncepcji, a wszelkie ewolucyjnie ukształtowane znacze
nia lokalnej społeczności usiłują uwzględniać te elementy, które wyróżnił Arystoteles. Do
modelu klasycznej społeczności lokalnej przyrównywane były struktury społeczeństwa in
dustrialnego na gruncie teorii dezorganizacji społecznej (W. Thomas i F. Znaniecki, 1958)
i dewiacji (R. Merton 1957), ale szczególne zainteresowanie istotą i transformacjami życia
wspólnotowego przejawiał C.H. Cooley (J. Szacki 1983, s. 597-599).
Zastanawiając się nad powszechnością takich ideałów ludzkich, jak: wierność, brater
stwo, miłość, Cooley zauważył kryzys tych wartości w industrializującej się Ameryce i za
jął się analizą grup pierwotnych, a więc takich struktur, jak: rodzina, grupa rówieśnicza i są
siedzka oraz społeczność lokalna. Struktury te odznaczają się ścisłym zespoleniem jedno
stek (więzią) poprzez stosunki typu ,/ace-to-face” i współpracą. Dlatego są one dla Cooleya
„piastunkami ludzkiej natury” i głównymi ośrodkami socjalizacji jednostek. Rzeczywistość
współczesna była dla Cooleya areną, na której te struktury traciły swoje odwieczne znaczę-
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nie, co prowadziło do depersonalizacji, upadku dawnego i pojawienia się nowego (rozsze
rzonego) sposobu komunikacji międzyludzkiej.
Problematyka społeczności lokalnej stała się centralnym tematem socjologii amerykań
skiej okresu międzywojennego. Wspólnoty uznane zostały wtedy za najwłaściwszy kon
tekst badania wszelkich procesów społecznych, gdyż „społeczność lokalna (community) jest
w pewnym sensie miejscem, gdzie jednostka spotyka się z szerszym społeczeństwem i kul
turą..., miejscem, w którym jednostka staje wobec instytucji swego społeczeństwa, wobec
właściwych dróg wyrażania uczuć religijnych, regulowania zachowania się, życia rodzinne
go, socjalizacji młodych, zarabiania na życie, wyrażania ocen estetycznych” - pisał
R.L. Warren w The Community in America (J. Szacki 1983, s. 636). Społeczność taka to
z jednej strony populacja ekologiczna, zbiorowość terytorialna, z drugiej, ład moralny, jaki
istniał w greckiej polis. Tak więc społeczność lokalna nie jest zbiorowością przypadkową,
lecz posiadającą (oprócz terytorium) określone atrybuty. Właśnie te atrybuty w industrializujących się społeczeństwach gwałtownie zanikały, co badaczy i teoretyków napawało
niepokojem i tęsknotą za tym, co przemija. Tęsknoty te były inspiracją do badań społeczno
ści, które zachowały jeszcze pewne cechy dawnych wspólnot (przykładem jest tutaj Middltown R.S. i H.M. Lyndów). Wspólnoty te stanowiły w tym okresie swoiste laboratoria,
w których można było prześledzić rozpad starych struktur, a niekiedy zaobserwować proce
sy kształtujące nowe układy i zjawiska społeczne (badania Szkoły Chicagowskiej nad tzw.
strefą przejściową, mające fundamentalne znaczenie dla teorii patologii społecznej).
Dalszy rozwój cywilizacji i urbanizacji doprowadził do poważnego osłabienia lub całko
witego zaniku atrybutów konstytuujących społeczność lokalną na wielu terytoriach współ
czesnych państw. W miejscu dawnych społeczności lokalnych pojawiły się zbiorowości lu
dzkie, w których funkcjonuje inny typ stosunków społecznych, więzi i komunikacji. Z tych
względów samo pojęcie „społeczność lokalna” staje się nieadekwatne i bywa często zastę
powane terminem „środowisko lokalne”.
Z pedagogicznego punktu widzenia, problemem zasadniczym jest wskazanie na te ele
menty i cechy otaczającej struktury i relacje między ludźmi, które w najwyższym stopniu
decydują obecnie o losach całej zbiorowości i poszczególnych jednostek, a tym samym
konstytuują pojęcie społeczności lokalnej. Tymi elementami i cechami są:
1) materialna baza zaspokajania najistotniejszych interesów i potrzeb odczuwanych
przez większość grup i jednostek żyjących na określonym terytorium,
2) przeważający typ kultury i tradycji, wokół którego organizuje się lub może się organi
zować większość członków społeczności, mający zdolność ekspansji na jednostki pozosta
jące poza jego obrębem,
3) więź społeczna i komunikacja interpersonalna, mająca zdolność integrowania ludzi
w celu najpełniejszego zaspokajania wspólnych interesów (aktualnych i potencjalnie możli
wych),
4) ideały i wzory życia, przejmowane i naśladowane spontanicznie przez większą część
zbiorowości i stanowiące „zobowiązanie” dla innych segmentów społeczności,
5) zdolność formalnych elementów więzi społecznej do kreowania zobowiązań niefor
malnych, wytwarzania gotowości do kierowania się kontrolą wewnętrzną w respektowaniu
norm społecznych.
Profilaktyka społeczna powinna wykorzystać te elementy i cechy i przyczyniać się do
ich wzmocnienia.
Bezpieczeństwo dzisiejszych społeczności nie może być zapewnione bez istnienia tych
elementów więzi społecznej, które chociaż w swoim kształcie daleko odbiegają od pierwo
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wzorów wspólnotowych, ale pełnią podobne funkcje. Elementami tymi są różnorodne for
my kontroli społecznej. Współcześnie jest to głównie kontrola formalna, zewnętrzna, ale
w swoim funkcjonowaniu społeczność poprzez mechanizmy internalizacji powinna stoso
wać kontrolę bezpośrednią i wewnętrzną. Stąd spojrzenie w przeszłość i przypomnienie
pierwowzoru społeczności lokalnej może być użyteczne.

4.2. Lokalne systemy ograniczania przestępczości młodzieży

4.2.1. Doświadczenia amerykańskie
Chicago Area Project

Stosunkowo najbardziej znanym projektem mającym na celu likwidację przestępczości
w środowisku lokalnym był realizowany w latach trzydziestych w Chicago projekt kiero
wany przez Clifforda R. Shawa i jego współpracowników (Chicago Area Project). Projekt
był wzorem dla innych programów, które zasadniczo zmierzały do wytworzenia wewnętrz
nej więzi i zachowań konwencjonalnych w obszarach przestępczych poprzez rozwój „ro
dzimego” przywództwa (kierownictwa) (J.M. Martin 1961). Tak więc chodziło w tym pro
jekcie o znalezienie w środowisku autentycznych liderów, którzy mogliby pozytywnie od
działywać na młodzież, a nie, jak piszę M. Kołakowska-Przełomiec (1984, s. 122), o „po
prawienie warunków życia w tych dzielnicach, organizowanie życia”. Przywództwo zewnę
trzne ograniczono do minimum. Działania projektu były równocześnie rozwijaniem lokal
nych talentów (organizatorów). Podejmowana działalność nie była celem samym w sobie,
lecz zmierzała do wytworzenia lokalnej więzi. Realizacja projektu opierała się częściowo na
bezpośrednich kontaktach z dziećmi i młodzieżą, ale w miarę potrzeb korzystano z pomocy
psychiatrów i innych specjalistów. Centralnym jednak działaniem było wdrażanie młodzie
ży do różnych form aktywności, aby mogła się identyfikować z nieprzestępczymi grupami
i wzorami kulturowymi.
Liderzy środowiskowi pełnili funkcje nieprzestępczych modeli, nie tylko ze względu na
oferowany program (konkurencyjny w stosunku do kultury przestępczej), ale także ze
względu na swój prestiż, dzięki czemu łatwo przyciągali zarówno dorosłych, jak i młodzież.
W ten sposób legalne struktury były zaszczepiane i upowszechniane w środowisku
przestępczym. Dzięki ścisłym związkom z liderami i uczestniczeniu w legalnych struktu
rach młodzież mogła zyskać satysfakcję, poczucie osobistej wartości i odnaleźć w sobie
zdolności konieczne do przeciwstawienia się czynnikom kryminogennym.
Krytyczni obserwatorzy projektu chicagowskiego stawiali dwa pytania: czy możliwa
jest realizacja takich zamierzeń i czy raz ustanowione więzi będą trwałe oraz czy tego typu
działania rzeczywiście zapobiegają przestępczości.
L. Witmer i E. Tufts oceniając efekty projektu stwierdzili, że:
1) Mieszkańcy ubogich dzielnic lokalnych zorganizowali się w efektywne jednostki ro
bocze dla promocji i realizacji programów polepszania bytu.
2) Powstałe organizacje komunalne okazały się stałe i zdolne do przetrwania. Zbierały
fundusze, dobrze nimi gospodarowały i dostosowywały programy do lokalnych potrzeb.
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3) Odkryto lokalne talenty, które nie były znane na innych obszarach działań. Miejscowe
kierownictwo zostało zmobilizowane do opieki nad dziećmi.
Chociaż na drugie pytanie odpowiedź jest trudniejsza, to zebrane dane uprawniają do
odpowiedzi pozytywnej. Badając statystyki przestępczości na obszarach objętych projek
tem w okresie od 1930 do 1942 roku, stwierdzono spadek przestępczości o 75%; chłopcy
i mężczyźni zwolnieni z zakładów, a objęci projektem, w zasadzie nie powracali do
przestępstwa (w jednym z projektów na 41 badanych tylko jeden popełnił przestępstwo).
Niemniej jednak ocena tego typu projektów nie może być rozstrzygająca bez uwzględniania
grup kontrolnych, „rola każdej instytucji prewencyjnej jest najbardziej trudna do oceny projekt chicagowski nie jest wyjątkiem” - pisali krytycy projektu.
W.C. Reckless zwraca uwagę, że od społeczności lokalnej trudno wymagać spontanicz
nego działania. Liderzy muszą być wspierani z zewnątrz. Chodzi tu głównie o pomoc finan
sową na początku wprowadzania projektu; później środki te w różny sposób mogą być gro
madzone przez liderów i ich współpracowników (m.in. loteria, kasy oszczędnościowe, da
rowizny). Istotnym pytaniem jest: kto może dostarczyć takiej pomocy? Dużą rolę mogą tu
odegrać prywatne fundacje, władze oświatowe, organizacje opiekuńcze, prywatny przemysł
i związki zawodowe. W działaniach tych szczególna rola przypada organizacjom kościel
nym. Kościół nie tylko może dostarczyć pomocy finansowej, ale przede wszystkim organi
zacyjno-wychowawczej. Skuteczność oddziaływań duchownych może być wyjątkowo du
ża, jeśli działania te motywowane będą miłością, będą się wyrażać w bezpośredniej pomocy
ludziom, w intymnej komunikacji, a nie w działaniach standardowych, społecznym dystan
sie i dezaprobacie.
Zwolennicy projektu zwracali uwagę na konieczność zmiany kierunku działań różnych
organizacji społeczno-wychowawczych i skoncentrowaniu ich wysiłków na społeczno
ściach lokalnych. Wielka rola przypada tu profesjonalnym pracownikom socjalnym. Projekt
chicagowski, oprócz bezpośrednich efektów w postaci zmniejszenia przestępczości, przy
czynił się do uświadomienia konieczności szerszego podejścia w strategii zapobiegania
przestępczości. Możliwości takie istnieją w programach skoncentrowanych na społeczno
ściach lokalnych, zawierających działania zmierzające do poprawy położenia ekonomiczne
go społeczności i asymilacji grup o niskim statusie społecznym. Integralną (i główną z pun
ktu profilaktyki) formą projektu są działania korekcyjne i indywidualna terapia.
Bostoński Delinąuency Control Project

W latach 1954-1957 w ubogich dzielnicach Bostonu realizowano projekt wykorzystują
cy filozofię „totalnej społeczności” (total community), która była niezwykle popularna jako
podstawa do opracowywania na szerszą skalę programów kontroli przestępczości
(W.B. Miller 1961).
Filozofia ta zakładała, że przestępczość, niezależnie od osobowościowych cech jedno
stki, jest kształtowana przez określone strukturalne cechy społeczności. Projekt obejmował
trzy jednostki strukturalne odgrywające główną rolę w kształtowaniu zachowań przestęp
czych: społeczność lokalną, rodzinę i gang.
Program zawierał dwa główne przedsięwzięcia:
1) rozwój i wzmacnianie inicjatyw grup mieszkańców w zakresie rozwiązywania lokal
nych problemów, a w szczególności zjawiska przestępczości,
2) zabezpieczenie kooperacji między różnymi instytucjami i organizacjami rozwiązują
cymi problemy dorastającej młodzieży, takimi jak: domy opieki, parafie, szkoły, kliniki le
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czenia ogólnego i psychicznego, policja, sądy i wydziały kuratorskie, korekcyjne i opieki
postpenitencjarnej.
Głównym celem krótkoterminowym było wzmocnienie wspólnych akcji instytucji
profesjonalnych i grup mieszkańców, a więc scalenie nieskoordynowanych i rozproszo
nych przedsięwzięć, co miało się przyczynić do efektywniejszej prewencji i kontroli
przestępczości.
Rodziny „problemowe”, z długą historią korzystania z pomocy społecznej, poddane zo
stały psychiatrycznie zorientowanemu oddziaływaniu case-work.
Główny wysiłek realizatorów projektu został skierowany na pracę z gangami. W tym
celu wyznaczono specjalnych pracowników środowiskowych przeszkolonych w zakresie
programu pracy z młodzieżą spatologizowaną. Metoda pracy z gangami uwzględniała trzy
zasady, które nie występowały we wcześniejszych projektach:
1) Wszyscy pracownicy (uczestnicy projektu) zostali fachowo przeszkoleni w case-worku i group-worku.
2) Praca z gangiem była zadaniem dla wszystkich pracowników, ale do każdego gangu
przydzielony był jeden pracownik, który odznaczał się szczególnymi predyspozycjami,
przygotowaniem i utrzymywał z grupą intensywne, długoterminowe kontakty.
3) Pracownicy (wychowawcy-terapeuci) realizowali zalecenia systematycznych konsul
tacji psychiatrycznych i psychologii dynamicznej (w pracy i rekreacji organizowanej w gru
pach).
W latach 1954-1957 siedmiu pracowników odpowiedzialnych za poszczególne kierunki
projektu (5 mężczyzn i 2 kobiety) utrzymywało kontakt z około 400 osobami (w wieku 1221 lat), które tworzyły 21 ulicznych gangów. Szczególnej uwadze poddanych było 250
członków gangów. Pracownicy kontaktowali się z podopiecznymi przeciętnie 3-4 razy
w tygodniu, jednorazowy kontakt trwał od 5 do 6 godzin (przez okres od 10 do 34 miesię
cy). Tylko cztery grupy stanowili biali, pozostałe były zróżnicowane rasowo i narodowo
ściowo. Wszystkie wywodziły się ze środowisk upośledzonych pod względem statusu
socjoekonomicznego. Przeciętna liczebność grupy wynosiła 30 członków. Wszystkie grupy
miały lokalny, spontaniczny rodowód, dziedziczyły tradycje gangu sięgające około 50 lat
(i więcej) oraz wykazywały cały konglomerat cech podkultury młodzieżowej (nazwy, sym
bolika, typowe przestępstwa).

Metody pracy z gangami
Pracownicy projektu stosowali szeroki zakres metod, technik i różnorodnych prac na
różnych poziomach, z różnymi rodzajami grup, agencjami i organizacjami. Podstawą pracy
był opracowany plan oddziaływania na grupy, jako seria następujących faz w modelu indy
widualnej psychoterapii. Projekt obejmował trzy główne fazy: 1) ustanowienie kierownic
twa i wzajemnych powiązań między pracownikami a członkami grup, 2) modyfikacja za
chowań oraz 3) zakończenie.
Faza I. Zasadnicze działania polegały na rozpoznaniu i zlokalizowaniu gangów ulicz
nych oraz ustanowieniu akceptowanych ról. Na początku chłopcy z gangu przejawiali wiele
typowych dla tej grupy zachowań, ale śledzili, czy ich zachowania mieszczą się w akcepto
wanych normach. Pracownicy rozpoznali subkulturowy system kontroli i starali się zapew
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nić sobie „wejście” w grupę. Koniecznym warunkiem pracy okazała się więź z członkami
grupy. Pomocą w tym była psychoterapia. W efekcie udało się ustanowić związki, w któ
rych zarówno pracownicy, jak i członkowie grup czuli się wzajemnie powiązani i zobowią
zani, wspólnie przeżywali emocje. Osiągnięcie takiego stanu, przy zróżnicowaniu pokole
niowym i ze względu na status społeczny (dorośli wychowawcy z klas średnich, a młodzież
z niższych klas), świadczy o sukcesie tej fazy projektu.

Faza II (główna). Zorganizowane grupy były przedmiotem szerokiego i różnorodnego
oddziaływania. Pracownicy projektu świadczyli usługi mediacyjne między członkami grup,
a społecznością dorosłych. Drugi rodzaj to stosowanie technik wpływu osobistego. Zmiana
nieformalnej więzi gangu ulicznego na więź typu formalnego dokonywała się w toku spot
kań klubowych, zajęć sportowych i tanecznych, przygotowywania posiłków. Kluby przyję
ły regulamin (sportowe uczestniczyły w zawodach ligowych), zbierały pieniądze. Poprzez
taką działalność następowała zmiana działania typowego dla gangu w działania kolektyw
ne. Wielką wagę przywiązywano do liderów, którym powierzano role kierownicze w klu
bach. Opiekę nad klubami sprawowali dorośli, aby przez to podtrzymywać stosunki z doro
słą społecznością lokalną.
Rola mediatorów polegała na nawiązywaniu kontaktów między młodzieżą a pracodaw
cami, doradztwie w zakresie wykonywania pracy, wzmocnieniu więzi ze szkołą - szczegól
ny wysiłek zmierzał do zabezpieczenia przed wydaleniem ze szkoły przed upływem obo
wiązku szkolnego.
Wiele czasu zajmowała współpraca z sądem - uczestnictwo w rozprawach, rozmowy
z sędziami i kuratorami. Opiekunowie prowadzili pertraktacje z policją lokalną, a zwłasz
cza z pracodawcami, przekonując ich o konieczności uwzględniania potrzeb grup w plano
wanych dochodach. W końcowej fazie projektu opiekunowie przejęli kluby i współpraco
wali z radą osiedla, zgromadzili fundusze na remonty boisk i placów zabaw, do współpracy
zaangażowano prasę, organizowano bankiety, na których administratorzy składali podzię
kowania za osiągnięcia sportowe.
Fakty te świadczą o przełamaniu bariery między destruktywnie nastawionymi gangami,
a szerokim kręgiem oficjalnych instytucji lokalnych.
Równolegle z tym terapeuci i pracownicy środowiskowi dążyli do zmiany w osobowo
ści uczestników gangów. Możliwości tych zmian upatrywano głównie w terapii zbiorowej,
która ze względu na małe efekty zastąpiona została indywidualnymi konsultacjami w klini
kach psychiatrii dziecięcej (specjalne przypadki) oraz terapią rodzin w ośrodkach opieki
rodzinnej.
Wszystkie oddziaływania pracowników realizujących projekt kierowane były diagnozą
i terapeutycznymi procedurami psychiatrii dynamicznej. Oprócz psychologii dynamicznej,
w technikach bezpośrednich wpływów wykorzystywano teorię małych grup. Sesje terapii
grupowej odbywały się po wyłonieniu się specyficznych sytuacji - niewłaściwe zachowanie
seksualne, zadrażnienia na tle rasowym. Techniki wpływu bezpośredniego stosowano prze
ważnie w grupie młodzieży z klas średnich, respektującej prawo. Wpływ bezpośredni pole
gał na konsultacji, doradztwie, mediacji. Powtarzającymi się tematami spotkań z wycho
wawcą (doradcą) były problemy: szkolne (czy porzucić szkołę), odwetu w stosunku do ró
wieśników, relacji dziewczyna-chłopiec. Jednak najbardziej owocne okazały się kontakty
pracowników z grupami. Wrażliwość na sprawy młodzieży, szczerość, komunikatywność
i autentyczne zaangażowanie pracowników sprawiły, że w oczach młodzieży uchodzili oni
za bohaterów.

178

Faza III. Projekt był zaplanowany na trzy lata. Zgodnie z teorią psychodynamiczną,
która wyznaczała zasady i metody, istotną sprawą było również zakończenie projektu.
W związku z tym w końcowej fazie koncentrowano się na następujących problemach pra
ktycznych: opracowanie sposobów stopniowego redukowania częstotliwości kontaktów
z grupami i „świadczenia usług”, aby uniknąć nagłego i całkowitego zerwania wszelkiej łą
czności z grupami, emocjonalne przygotowanie grup do zakończenia projektu bez poczucia
opuszczenia, przygotowanie zakresu usług dla agencji środowiskowych, które w dalszym
ciągu mogłyby świadczyć usługi uczestnikom projektu (w zakresie działalności klubowej,
rekreacji, konsultacji). Członkowie z dużą niechęcią opuszczali Medcity, ale zrozumieli tę
konieczność. Jeszcze raz należy podkreślić, że projekt opierał się na racjonalnych przesłan
kach, które wynikały z koncepcji socjokulturowych i teorii psychodynamicznych. Odpo
wiednio wykształceni pracownicy umieli w sposób troskliwy, delikatny i z dużą energią sto
sować metody i techniki wypływające z tych koncepcji.
Ocena efektów projektu została zlecona specjalnemu zespołowi naukowemu. Niewąt
pliwym osiągnięciem było zetknięcie członków gangu z dorosłą społecznością lokalną.
Osiągnięto też cele pośrednie, czyli włączono członków gangu w zakres działalności klubo
wej, rekreacyjno-sportowej oraz polepszeniu uległ ich kontakt ze szkołą. Dzięki projektowi
wielu członków gangu podjęło pracę i włączyło się w różne oficjalne organizacje życia spo
łecznego. Jednak zasadnicza ocena wiązała się z odpowiedzią na pytanie dotyczące wymier
nej redukcji aktualnej lub oczekiwanej częstotliwości przestępczych zachowań (podczas
trwania i po zakończeniu projektu). Starano się też odpowiedzieć na pytanie, czy ewentual
ne zmiany są wynikiem programu, czy tylko wynikiem naturalnego procesu dojrzewania
społecznego.
Dla wnikliwej oceny wpływu programu na zachowania członków gangów dokonano po
działu tych zachowań na trzy kategorie: 1) zachowania nieaprobowane (naruszenie norm
moralnych i społecznych, które nie są objęte prawnym zakresem), 2) zachowania przestęp
cze, 3) orzeczenia sądowe.
Wszystkie przejawy zachowań (z tych trzech kategorii) były skrzętnie rejestrowane
w ciągu całego okresu trwania projektu przez pracowników, z przestrzeganiem jednolitych
kryteriów i konsultacją w przypadkach wątpliwych. Dzięki temu nie tylko ustalono ogólną
liczbę naruszeń norm moralnoprawnych, ale ustalono określone trendy, jakie wystąpiły
w tych sferach zachowań w ciągu całego okresu realizacji projektu.
W pierwszej kategorii zanotowano łącznie 100 000 zachowań, które ujęto w 65 katego
riach, z czego 14 analizowano pod względem zaznaczających się trendów. Były to takie
zachowania, jak: drobne kradzieże, zaczepki, picie alkoholu, zachowania seksualne, naru
szanie przepisów obowiązujących w pracy, szkole, wykroczenia w zakresie swobód religij
nych, konflikty z policją, wykroczenia w instytucjach poprawczych, opieki społecznej, ro
dzinie, konflikty z innymi gangami, konflikty małżeńskie. W kwalifikacji zasadniczo kiero
wano się kryteriami moralności klas średnich, ale uwzględniano fakt, że członkowie gan
gów wywodzą się z klas niższych. Zważywszy, że pracownicy wykorzystywali również
swoje doświadczenia nabyte w toku pracy z grupami, stosowane kryteria należy uznać za
liberalne. W takiej sytuacji zarejestrowana liczba i jakość zachowań świadczy o minimalnej
zmianie w toku realizacji projektu.
Podobnie, nie wystąpiło zmniejszenie aktów przestępczych. Łącznie zanotowano 1005
aktów naruszenia prawa przez członków siedmiu grup intensywnie analizowanych - 83%
z 205 członków grup dokonało co najmniej jednego czynu przestępczego. Wszystkie prze
stępstwa zakwalifikowano do 11 kategorii: kradzież, napad, nadużywanie alkoholu, zacho
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wania seksualne, naruszanie praw osobistych, niewłaściwe prowadzenie się, wagarowanie,
wandalizm, gambling i inne (np. zabijanie kotów). Trzeba tu zaznaczyć, że statystyki prze
stępstw (w ciągu trzech lat) zawierały nie tylko dane oficjalne (policyjne), ale przede wszy
stkim opierały się na rejestrach prowadzonych przez pracowników projektu - wiele czynów
zarejestrowanych nie występowało w statystykach policyjnych. Warto zauważyć, że 752
czyny z ogólnej liczby 1005 dokonane zostały w pierwszej i ostatniej fazie projektu, a
w przypadku samych chłopców - między fazą początkową a końcową nastąpił wzrost za
chowań przestępczych o 1,3%. Przestępstwa groźne (kradzieże, napady) stanowiły 70,5%.
Kolejną miarą efektywności programu były statystyki sądowe. Podobnie jak w poprze
dnim wypadku, dokonywano porównań liczby spraw sądowych, jakie mieli uczestnicy pro
jektu w początkowej i końcowej fazie. W czasie trwania projektu członkowie gangów sta
wali przed sądem 144 razy, 51 rozpraw miało miejsce w początkowej, a 48 w końcowej
fazie (spadek o 5,8%). Nie było znaczącego spadku, jeśli chodzi o wagę przestępstw. W ten
sposób nie można mówić o znacznym ograniczeniu przestępczości w czasie trwania konta
ktu pracowników z gangami. Uwzględniając wiek uczestników gangu zauważono, że naj
większy spadek przestępczości nastąpił w 18 roku życia, a następnie po ukończeniu 20 lat
(co potraktowano jako opóźniony efekt działania projektu). Podobne uzasadnienia dotyczą
ce znikomego wpływu projektu na rozmiary przestępczości mają miejsce przy uwzględnie
niu grup kontrolnych (zbliżony wiek, podobna organizacja gangu, płeć, status społeczny
i etniczny). Ogólnie, w grupach kontrolnych (nie poddanych żadnym oddziaływaniom tera
peutycznym) zaobserwowano te same tendencje: w zakresie rozmiarów, rodzajów, a co naj
ważniejsze - w zakresie wieku, o szczytowych wskaźnikach przestępczości (16-17 i 20 lat)
i tendencjach spadkowych (po 20 i 23 roku życia).
Efekty The Medcity Project były lepiej i bardziej optymistycznie oceniane bezpośrednio
po jego zakończeniu (1957-1959). W latach 60-tych uwzględniono nowe dane i oceny wy
padły bardziej skromnie (uznano, że spadek przestępczości nastąpił tylko w 2,3% populacji
objętej projektem). Podobny spadek nastąpił w zakresie zachowań naruszających normy
moralne. Co więcej, spadek dotyczył zachowań i przestępstw „lekkich”, podczas gdy „cięż
kie” wzrastały. Nie potwierdziła się teza o opóźnionym efekcie projektu po 20 roku życia
(spadek wystąpił również w grupach kontrolnych). Mimo to ogólna ocena jest pozytywna,
gdy uwzględni się nie rozmiary przestępczości, ale inne aspekty projektu. Chodzi o metody,
jakie były stosowane w pracy z gangami. Łącznie zastosowano 15 metod mieszczących się
w trzech następujących grupach: organizacja środowiska, pomoc rodzinie, praca z gangiem.
Siedem metod stosowano ekstensywnie i przyniosły one sukcesy: ustanowienie rady dys
tryktu, zlokalizowanie i kontakt z gangiem, zwiększenie formalnej organizacji podczas re
kreacji, dostęp do organizacji dorosłych, dostęp do modelowych ról dorosłych. Mniej skute
czne okazały się: formowanie grup obywatelskich, koordynacja wysiłków młodzieży i do
rosłych, pomoc rodzinie, leczenie „chronicznych” problemów rodzinnych, konsultacje psychodynamiczne i terapia, dynamika grupy.
Z perspektywy czasu podkreślano, że największy sukces polegał na opracowaniu proje
ktu kontroli nad gangami i wzbogaceniu wiedzy o tych strukturach. Projekt przyczynił się
do przełamania bariery strachu między mieszkańcami a gangami, a także poczucia bezrad
ności w sytuacji zetknięcia się z potencjalnym zagrożeniem. Umożliwił on również ustano
wienie nowych sposobów kontroli przestępczości. Tak więc ocena projektu będzie bardziej
adekwatna, jeśli dokonuje się rozróżnienia między „efektem” a „wartością” tego przedsię
wzięcia.
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4.2.2. Projekty niemieckie
Kryminologowie niemieccy podzielają pogląd o wieloczynnikowym uwarunkowaniu
przestępczości i konsekwentnie do tego poglądu wykazują zainteresowanie w zakresie wy
pracowania skutecznej strategii zapobiegania temu zjawisku. Za niezwykle istotny element
tej strategii uważa się rozwiązania, które nie tylko uzupełniają system sądownictwa (który
sam ulega dużym transformacjom w kierunku eliminowania skutków stygmatyzacji), ale
w coraz większym stopniu stają się zasadniczym nurtem zapobiegania. Jak piszę J. Graham
(1987), prewencja w Niemczech nie jest zinstytucjonalizowana na szczeblu centralnym,
chociaż czynione są wysiłki w tym kierunku. Władze sądowe, centralna administracja i par
tie chrześcijańskie dążą do powołania (na wzór szwedzkiej Narodowej Rady Prewencji
Kryminalnej) centralnego ośrodka koordynującego. Do jego utworzenia konieczna jest go
towość współdziałania ze strony wielu ministerstw (oprócz sądownictwa i spraw wewnętrz
nych). Najwięcej inicjatyw w tym zakresie podjęto w Nadrenii-Westfalii, Dolnej Saksonii
i Szlezwik-Holsztynie, gdzie w latach 1978 i 1984 odbyły się wspólne posiedzenia resortów
zdrowia, zatrudnienia, sprawiedliwości i kultury. Zadaniem tych resortów jest prewencja
przestępczości na szczeblu lokalnym. Podjęto działania na rzecz ścisłej współpracy władzy
lokalnej, różnych agencji i dobrowolnych czynników zainteresowanych problemami mło
dych ludzi. Głównymi, oficjalnymi agencjami są departamenty: młodzieży, służby zdrowia,
porządku publicznego, policji, sądownictwa i edukacji.
Czynnikiem przyspieszającym te przedsięwzięcia jest problem integracji drugiej i trze
ciej generacji emigrantów. Problemem tym zainteresowały się organizacje odpowiedzialne
za integrację różnych grup narodowościowych. W wyniku różnych działań powstały Regio
nalne Komitety, które spotykają się 3-4 razy w roku w celu opracowania środków prewen
cji i całokształtu odpowiedzialności za współpracę na poziomie lokalnym. Na przykład
w Dolnej Saksonii międzyresortowa grupa robocza (resort spraw wewnętrznych, finansów,
opieki społecznej, kultury, sprawiedliwości i nauki) powstała już w 1980 roku. Do jej osiąg
nięć należy opracowanie raportu w zakresie aktualnej prewencji (polityki i praktyki)
i wprowadzanie szeregu środków interministerialnych. Próbowano wyjaśnić wzajemne po
wiązania w społecznych i kryminalistycznych podejściach prewencyjnych, które mogą być
podstawą do decyzji wykonawczych. Podobne inicjatywy podejmowane są w innych regio
nach, ale w powszechnej opinii uważa się je jako mało skuteczne. Dla ogólniejszych strate
gii, wymiany doświadczeń i koordynacji są one przydatne. W opinii specjalistów, na szcze
gólną uwagę zasługują inicjatywy na szczeblu lokalnym. W Niemczech jest szereg takich
inicjatyw.
Inicjatywy lokalne

1. Neumuenster: analiza przestępczości i prewencja społeczna
W 1979 roku w regionie Szlezwik-Holsztyn ustanowiono Komisję w celu prowadzenia
systematycznych analiz przyczyn przestępczości w mieście Neumuenster i opracowania
praktycznych rekomendacji dla rozwoju polityki kryminalnej. Komisja posiada status nie
zależności i ściśle współpracuje z władzami miejskimi w celu opracowania socjalnej stru
ktury miasta. Wykorzystywane są statystyki policyjne, dane z self-report, informacje ze
szkół oraz sondaże dotyczące cech przestępców i struktury przestępczości w mieście. Dane
te wykorzystuje się do opracowywania „społecznej i sytuacyjnej listy środków prewencyj
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nych i redukcji przestępczości”. Zakładane są komisje do spraw prewencji i opracowywane
są pilotażowe projekty weryfikujące efekty „komunalnych ośrodków” (sozialstationen).
Ośrodki komunalne zakładano w środowiskach zagrożonych (jeden ośrodek na 250 mie
szkańców). Ich program obejmuje: pobudzanie lokalnej inicjatywy i uczestnictwo w pra
cach na rzecz społeczności, łagodzenie konfliktów sąsiedzkich, organizowanie samopomo
cy, interwencje w sytuacji kryzysu, porady prawne, pomoc finansową i konsultacje osobi
ste. Ośrodki działają całą dobę.
Funkcjonowanie ośrodków opiera się głównie na działalności pracowników socjalnych.
Wiele starań włożono w rozgraniczenie kompetencji i sprecyzowanie metod pracy pracow
ników socjalnych i policji lokalnej. Utrudnieniem był brak wzorów, a przede wszystkim fi
nansowego wsparcia. Doświadczenia pokazują, że efektywność takich ośrodków w dużej
mierze zależy od politycznego wsparcia i finansowej pomocy ze strony burmistrza (przy
najmniej w początkowym okresie).

2. Pforzkiem: Realizacja projektu ograniczenia przestępczości i ochrona młodzieży
znajdującej się na granicy ryzyka

2. Przykładem współpracy różnych instytucji w zakresie zapobiegania przestępczości
jest projekt realizowany w Pforzkeim, małym miasteczku koło Baden-Wiirttemberg.
Oprócz ograniczania przestępczości projekt miał na celu ochronę młodzieży znajdującej się
na granicy ryzyka. Bazą działań były komitety, które istnieją w małych miasteczkach i mają
prawo zgłoszenia władzom różnych pomysłów i wniosków do realizacji. Skupiają one re
prezentantów różnych ugrupowań politycznych i urzędników, mogą powoływać grupy ro
bocze. Często bardziej złożone zadania są realizowane przez dwa i więcej komitetów.
W 1988 roku komitety pomocy młodzieży, wspólnie z policją, Kościołem i innymi czynni
kami (agencjami zatrudnienia, zdrowia, edukacji) oraz agencjami prywatnymi, wystąpiły
pod adresem Wydziału Młodzieży z inicjatywą pomocy młodzieży i prewencji przestępczo
ści. Projekt znalazł szansę powodzenia po przystąpieniu do współpracy sędziów, którzy pro
wadzili specjalne kursy edukacyjne dla rodziców i młodzieży zagrożonej. Rozpoznawano
dziedziny specjalnych zagrożeń, analizowano niewłaściwą współpracę między policją a in
nymi departamentami, braki w zakresie organizacji czasu wolnego młodzieży w obszarach
o wysokich wskaźnikach przestępczości, wprowadzano skoordynowane środki specjalne.
Ustalono odpowiedzialność poszczególnych wydziałów pod kątem wprowadzania środków
specjalnych. Szczególną inicjatywą objęto kontrolę realizacji zainteresowań i zamiłowań,
spożycia alkoholu, używania narkotyków. Na bieżąco informowano o działaniu grup prze
stępczych. Ogólnie, działalność ta została pozytywnie oceniona, chociaż nie prowadzono
systematycznych badań wpływu projektu na ograniczenie przestępczości.
3. Hannower: Projekt Ograniczania Przestępczości i Pomocy Społecznej

Projekt ten został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dolnej Saksonii
w 1979 roku i zmierzał do wypełnienia luki między działaniami pracowników socjalnych,
a policją. Instytut Badań Kryminologicznych dokonał jego oceny w 1982 roku i na jego
podstawie wprowadzono szereg rozwiązań instytucjonalnych w Hannowerze, a następnie
w innych częściach Niemiec. Oryginalny projekt ma dwa cele:
1) prewencja lub przerwanie procesu prowadzącego do przestępczości (wagarowanie,
kradzieże sklepowe) i interwencja we wczesne stadia rozwoju kariery przestępczej,
2) dostarczenie bezpośredniej pomocy ofiarom.
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Zakładano, że większość wykroczeń ma społeczne i kryminalne podłoże, stąd efektyw
na prewencja powinna polegać na rozwiązaniu spraw społecznych i kryminalnych. Wyma
ga to zainteresowania zarówno ze strony policji, jak i pracowników socjalnych, skoncentro
wania działań raczej na prewencji niż karaniu. Obydwie grupy profesjonalistów powinny
współpracować, a nie przekraczać swoich kompetencji.
Pracownicy socjalni pełnili dyżury na posterunkach policji i byli dostępni od godziny
ósmej do drugiej w nocy, zarówno w święta i weekendy. Mogli oferować „pomoc kryzyso
wą” zarówno ofiarom, jak i przestępcom: korzystali też z pomocy innych służb (głównie
Departamentu Młodzieży). Najczęściej wzywani byli w przypadkach domowych kłótni,
prób samobójczych, kryzysów z powodu alkoholu i narkotyków, ucieczek, przestępstw
osób upośledzonych. Trzecią część klientów stanowiła młodzież do 21 życia. Najczęstszym
wykroczeniem była kradzież w sklepie, 70% podopiecznych pochodziło z rodzin „proble
mowych” (rozwód, ubóstwo).
Powszechną praktyką były wezwania rodziców, z którymi dyskutowano przyczyny in
cydentów, ich skutki, następstwa po aresztowaniu i zastanawiano się nad dalszym postępo
waniem. Pracownicy socjalni udzielali porad i pomocy ofiarom, głównie napadów, gwał
tów, rodzinnych kłótni i kradzieży. Projekt miał poważny wpływ na redukcję przestępczości
i ujawnił duży wyłom w pracy policji w zakresie pomocy społecznej.
4. Projekt „Bruecke”
Istota projektu polega na zastępowaniu działalności sądu, prokuratury i aresztu rozwią
zaniami typu wychowawczego. Młodzież jest kierowana pod opiekę kuratora na okres sze
ściu miesięcy. Prawo kierowania ma sąd oraz prokurator. Wychowanek dobrowolnie dekla
ruje się pracować w instytucjach komunalnych (np. w domu opieki społecznej, szpitalu,
ośrodku młodzieżowym, szkole dla osób niepełnosprawnych). Młodzież ma pełne prawo
wyboru miejsca i rodzaju pracy. Wychowankowie mający różnorodne problemy społeczne
poddawani są intensywnej terapii, otrzymują porady w zakresie możliwości uzyskania za
trudnienia i mieszkania, a w mniejszym stopniu są zobowiązani do pracy. Ci, którzy nic
przyznali się do winy i nie okazują skruchy, nie mogą być objęci projektem, lecz pozostają
do dyspozycji prokuratora i podlegają formalnym sankcjom.
Projekt opiera się na zasadzie, według której efekty wychowawcze są możliwe wtedy,
gdy działalność wychowawcza następuje bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Na
przykład uważa się, że lepsza jest bezpośrednia konfrontacja młodego przestępcy z zasko
czonymi i zszokowanymi rodzicami natychmiast po dokonaniu czynu przestępczego niż od
roczone sankcje stosowane przez sąd. Projektem nie są objęci ci, którzy dokonują drobnych
przestępstw (aby nie stygmatyzować). Przypadki graniczne są rozważane przez prokurato
ra, który z reguły stosuje ostrzeżenie. Najczęściej do ośrodka kieruje się młodzież za kra
dzieże sklepowe, kradzieże poważne, pobicia, ucieczki i niszczenie mienia. 40% wycho
wanków to młodzież w wieku 14-16 lat, 35% od 17 do 18 lat i 25% w wieku 19-21 lat.
Prawie połowa wychowanków pochodzi z rodzin bezrobotnych.
Projekt nie jest wprowadzany w innych miastach Niemiec, gdyż nie dokonano jeszcze
oceny jego skuteczności. Ogólnie, projekt jest przykładem rozwiązań w ramach koncepcji
diversion i systemu służb lokalnych.

5. Prewencja przestępczości oparta na działalności szkoły
W Niemczech realizowano dwa tego typu projekty, które mogą być „transportowane” do
innych krajów. Jeden z nich wprowadzono w Nadrenii-Westfalii z inicjatywy interministe-
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rialnej - sprawiedliwości, kultury, edukacji, spraw wewnętrznych, zatrudnienia, zdrowia
i polityki socjalnej (1983).
Działania sprowadzają się do dostarczania nauczycielom oraz pracownikom młodzieżo
wym materiałów edukacyjnych dotyczących natury przestępstwa i dewiacyjnego zachowa
nia, pomocy socjalnej, systemu sprawiedliwości, skutków przestępstwa i prewencji. Projekt
opiera się na dwóch zasadach:
1) formalne sankcje są ograniczane ze względu na małą skuteczność,
2) najważniejszym warunkiem zabezpieczenia przed przestępstwem jest pomoc mło
dzieży w zdobyciu zdolności rozwiązywania konfliktów na drodze legalnej.
Drugi projekt realizowano od 1986 roku w 7 szkołach średnich i 2 technicznych w Hannowerze. Projekt jest drobiazgowo oceniany przez Instytut Badań Kryminologicznych. Pro
gram zakłada poprawę zdolności uczniów do uczestniczenia i radzenia sobie w potencjalnie
przestępczych sytuacjach. Również w tym projekcie przyjmuje się założenie, według które
go formalne sankcje i programy typowo resocjalizacyjne są mało efektywne. Eksperyment
ten zasługuje na uwagę również z tego względu, że zastosowano w nim ocenę quasi-eksperymentalną przy użyciu grup kontrolnych. Istotą programu jest polepszenie warunków
życia i umiejętności społecznego współżycia w szkole.
Uczniowie z grupy eksperymentalnej wykazywali znaczącą poprawę w zakresie społe
cznych umiejętności: a szczególnie zdolności empatycznych, umiejętności rozwiązywania
sytuacji konfliktowych, zdolności zrozumienia implikacji z otrzymania sankcji karnych,
umiejętności podejmowania decyzji opartych na zasadach moralnych, itp.
Wyniki badań wskazują, że efektywność tego typu programów zależy od oparcia ich na
normalnych programach edukacyjnych obowiązujących w szkole. Projekt okazał się bar
dziej skuteczny w przypadku uczniów szkół typu Secondary Modern Schools niż Technical
Schools. Chociaż nie stwierdzono wyraźnie wpływu projektu na obniżenie przestępczości,
to zauważona poprawa umiejętności społecznych jest niewątpliwie istotna dla ograniczania
zachowań przestępczych.

4.2.3 Street Children - Argentyński projekt Casa de los
Ninos Buenos Aires
Koncepcje prewencji, aby były skuteczne, muszą uwzględniać warunki ekonomicznomaterialne środowiska, możliwości danego kraju w zakresie polityki socjalnej oraz tradycje
i zwyczaje społeczeństw związane z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym. W kra
jach Europy Zachodniej działalność taka stanowi od lat ważny element wewnętrznej polity
ki państwa realizowanej przez wyspecjalizowane resorty rządów centralnych. Pomoc ta jest
wspierana przez różnorodne organa władzy lokalnej, agencje, towarzystwa i inicjatywy pry
watne. Nieporównywalnie gorsza sytuacja istnieje w krajach o niskim poziomie ekonomi
czno-społecznym, gdzie występuje na dużą skalę przestępczość i różnorodna patologia.
„Bazą rekrutacyjną” są tutaj liczne rzesze dzieci i młodzieży pozbawionej już od urodzenia
elementarnych możliwości zaspokojenia potrzeb biopsychicznych. Mimo olbrzymich trud
ności również w tych krajach można znaleźć przykłady niezwykle pomysłowych inicjatyw
i poświęcenia w działaniach na rzecz alternatywnego podejścia do patologii społecznej.
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Przykładem takiego podejścia jest opisany przez reprezentantkę szwedzkiego ruchu na
rzecz dzieci (Swedish Save The Children), Benny Marcel (1989), projekt pracy z „dziećmi
ulicy” w Buenos Aires. Inicjatorem projektu jest Alberto Morlachetti, który pracując w wię
zieniu, postanowił zorganizować alternatywny system walki z przestępczością. Pracę
z „dziećmi ulicy” rozpoczął od organizowania sobotnich rozgrywek w piłce nożnej. Spotka
nia te nazwał „Soboty z czekoladą”, gdyż w czasie rozgrywek każde dziecko z ulicy otrzy
mywało szklankę napoju czekoladowego. Tego typu akcje nie mogły rozwiązać problemu
młodzieży, nawet tej najbardziej potrzebującej (w Argentynie w roku 1980 było ponad
4 miliony dzieci bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb, a w 1989 ponad 5 milionów).
Pilną sprawą stało się wybudowanie odpowiedniego ośrodka. Ponieważ Alberto nie mógł
liczyć na dotacje państwowe, postanowił sam organizować akcje dochodowe, np. podczas
meczów piłkarskich sprzedawano widzom zakąski, napoje, organizował loterie (w jednej
ogłoszono nagrodę w postaci samochodu, którego w rzeczywistości nie było), zdobył część
materiałów budowlanych z pobliskiej fabryki. Ukoronowaniem wysiłków było wybudowa
nie ośrodka Casa De Los Ninos i pozyskanie wielu chętnych do pracy z Młodzieżą (absol
wenci psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej wyspecjalizowani w pracy z street children.
Ośrodek zapewnia całodzienną opiekę i uczęszczanie do szkoły. Dzieci mają zagwaran
towane wyżywienie, opiekę lekarską, naukę, rekreację i różnorodne zajęcia usprawniające
pod względem umysłowym i fizycznym. Istnieje baza materialna umożliwiająca rozwój
zainteresowań. Ośrodek przyjmuje dzieci w różnym wieku - funkcjonują grupy przedszkol
ne i starsze. Dzieci z odległych miejsc są dowożone autobusem należącym do ośrodka.
Oprócz kadry wychowawczej, zatrudnione są osoby wykonujące różne prace i usługi w tym rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia. Dyrektor jest odpowiedzialny za zdoby
wanie funduszy i dobór kadry pedagogicznej.
Po niedługim czasie Casa De Los Ninos stał się bardzo popularny wśród mieszkańców
najuboższych dzielnic, dla których jest jedyną szansą właściwego wychowania dzieci. Cho
ciaż każde dziecko jest traktowane jako jednostka o swoistych potrzebach i zespole unikato
wych cech osobowościowych, w ośrodku wielką wagę przywiązuje się do zespołowej
aktywności, gdyż celem jego działalności jest nie tylko zaspokojenie podstawowych po
trzeb, ale także wychowanie społeczne, traktowane jako jedyny środek zabezpieczający
przed patologią. Zgodnie z tą filozofią wychowania, dużą wagę przywiązuje się do wspólne
go wypracowywania i respektowania decyzji, poszanowania praw rówieśników i zobowią
zań wobec wychowawców. Ważną praktyką jest ustanawianie nowych zasad i norm współ
życia oraz inicjatywy zmierzające do wzbogacenia zasobów ośrodka. Repertuar kar przewi
duje głównie zakaz uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach i wykluczenie z ośrodka na
okres tygodnia - ta kara jest dotkliwie odczuwana nie tylko przez dziecko, ale głównie
przez rodziców.

Rozdział 5

Teoretyczne podstawy profilaktyki

5.1. Aksjologia a profilaktyka społeczna
Na gruncie pedagogiki specjalnej prymat przedsięwzięć profilaktycznych nad działania
mi korekcyjnymi jest szeroko akceptowany, co nie oznacza istnienia konkretnych, opartych
na aktualnych wynikach badań w naukach społecznych, koncepcji oraz funkcjonowania
zwartego i wyczerpującego społecznego podsystemu ukierunkowanego na ograniczanie
przestępczości.
Wśród wszystkich działań pedagogiki specjalnej największe zaniedbania w innowacjach
profilaktycznych uwidaczniają się w pedagogice resocjalizacyjnej, która mimo wielokrot
nych deklaracji koncentruje się na tradycyjnym systemie instytucjonalnym, czyli różnych
zamkniętych zakładach resocjalizacyjnych. Koncentracja badawczego zainteresowania na
resocjalizacji zakładowej jest konieczna i ze względu na dostrzeżony w ostatnich latach
dystans w stosunku do krajów zachodnich całkowicie zrozumiała. Jednakże w światowej
myśli resocjalizacyjnej, obok koncepcji doskonalenia systemu zakładowego, od dawna szu
ka się rozwiązań alternatywnych w stosunku do tradycyjnej resocjalizacji, przy czym roz
wiązania te są inspirowane ogólnoteoretycznymi kierunkami współczesnej psychologii i so
cjologii, a równocześnie stanowią uogólnienie rozlicznych i zróżnicowanych projektów
w zakresie profilaktyki społecznej.
Alternatywny system, jaki dla ograniczania przestępczości stanowi profilaktyka społe
czna, może być przyrównany do systemu zintegrowanego na gruncie specjalnego kształce
nia dzieci upośledzonych w różnych sferach (umysłowo, z uszkodzonym narządem ruchu,
słuchu, wzroku). Chociaż zasada integracji na polu kształcenia specjalnego napotyka u nas
ogromne trudności (materialne, organizacyjne i pedagogiczne), to jednak sama idea i propo
nowane rozwiązania spotykają się z większym zrozumieniem i koncentracją wysiłku, niż to
ma miejsce w przypadku profilaktyki przestępczości.
W powszechnym nastawieniu i kulturze pedagogicznej można znaleźć więcej zrozumie
nia i współczucia dla jednostek dotkniętych upośledzeniem umysłowym i fizycznym niż
w przypadku nieakceptowania moralnych i społecznych norm współżycia. Ta ostatnia kate
goria jednostek znacznie częściej jest spostrzegana i oceniana negatywnie. W tym wypadku
„winy” za los i aktualne położenie społeczności z reguły dopatruje się w samych jedno
stkach naruszających normy, a negatywna reakcja i środki zaradcze kojarzą się z systemem
kar i izolacji. Argumenty natury ekonomicznej, wskazujące na kosztowność i nieopłacal
ność systemu izolacyjnego, chociaż są akceptowane, to jednak nie zmieniają tradycyjnego
nastawienia i utartej praktyki. We współczesnej teorii ogólnopedagogicznej nie pamięta się
już, że tak wszechobecna w dzisiejszych warunkach zasada podmiotowego traktowania wy
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chowanka i idea zróżnicowanego (indywidualnego) podejścia swoją genezą sięgają począt
ków polskiej pedagogiki specjalnej (M. Jotejko, M. Grzegorzewska) i, chociaż nie dysponu
jemy odpowiednimi badaniami, zastosowania tej zasady nie widzi się na gruncie postępo
wania z jednostkami społecznie niedostosowanymi. Wprost przeciwnie, podmiotowe tra
ktowanie jest jak gdyby zarezerwowane dla jednostek „normalnych” i warunków ponad
przeciętnych (szkoły niepubliczne). Jest wiele racji w dążeniu do tego, aby zasadę podmio
towości traktować jako jedną z głównych w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą społecznie
niedostosowaną i uczynić z niej punkt wyjścia tworzenia systemu profilaktyki społecznej.
W obszarze całej pedagogiki specjalnej szansę zmiany obecnego stanu stagnacji stanowi
szeroko zalecana dziś pedagogika dialogu, która z samej swej natury w całości respektuje
zasadę podmiotowości (S. Ruciński 1993).

5.1.1. Założenia pedagogiki humanistycznej a perspektywy
profilaktyki
Pedagogika dialogu stwarza jednostce niedostosowanej szansę na odkrycie własnego by
tu i osobowego istnienia w świecie, który jest dla niej niezrozumiały, obcy i któremu się
przeciwstawia. W głównych założeniach pedagogika ta wiąże się z personalizmem i psy
chologią humanistyczną. Sądzę, że psychologia humanistyczna dostarcza najwięcej przesła
nek dla nowego spojrzenia na jednostki społecznie niedostosowane, a nawet przestępcze może przyczynić się do radykalnego zwrotu w ich rozumieniu i moralnej ocenie. Może rów
nież stanowić moralne uzasadnienie dla wszelkiej działalności traktującej karę jako rozwią
zanie wyjątkowe i ostateczne, a wypracowane pod jej wpływem techniki terapeutyczne mo
gą być bez większych modyfikacji przenoszone na grunt profilaktyki społecznej. Warto za
tem wydobyć te główne tezy psychologii humanistycznej, które dla profilaktyki są szcze
gólnie inspirujące i nadają jej zdecydowane ukierunkowanie. W polskich opracowaniach
założeń psychologii humanistycznej (m.in. K. Jankowski 1981, Z. Uchnast 1993) podkreśla
się zasadniczy zwrot w myśleniu psychologów humanistycznych (C. Rogers, A. Maslow,
S. Jourarde) o ludzkim doświadczeniu i zachowaniu. Z. Uchnast określa psychologię huma
nistyczną jako „naukę humanistyczną o osobach” zastępującą zewnętrzny punkt widzenia
człowieka spojrzeniem wewnętrznym, zorientowanym na subiektywne aspekty jego do
świadczenia i zachowania.
Przezwyciężając deterministyczną koncepcję człowieka, psychologia humanistyczna
akcentuje jego pierwotną zdolność do wartościowania, świadomego wyboru sposobu postę
powania i do odpowiedzialności za to działanie. W koncepcji humanistycznej istota czło
wieka sprowadza się do jego możliwości rozwojowych i twórczych, co jest konsekwencją
odrzucenia redukcjonizmu obecnego w psychoanalizie (nieświadomość) i behawioryzmie
(zewnętrzna sterowalność). Sfery nieświadomości i świadomości pozostają we wzajemnej
współzależności, co wyznacza sposób funkcjonowania człowieka oraz stwarza określone
ramy diagnozowania rozwoju i twórczości. Według E. Fromma, w naturze ludzkiej tkwi za
sadnicza tendencja do rozwoju, samorealizacji i integracji wewnętrznej. Stąd podstawowym
zadaniem człowieka jest realizowanie potencjalnych możliwości. Człowiek sam potrafi od
różnić zachowania, które służą jego rozwojowi, od zachowań hamujących i regresyjnych.
Kultura sprawia, że możliwości rozwojowe jednostki nie są w pełni wykorzystane. Mamo-
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wanie sił rozwojowych zaczyna się już w najwcześniejszych okresach, kiedy dziecko jest
całkowicie uzależnione od rodziców. Za cenę rodzicielskiej miłości i akceptacji dziecko
przyjmuje ich punkt widzenia, czyli respektuje ich zasady moralne i normy, a tym samym
rezygnuje z własnego rozwoju. Drugim ograniczeniem rozwoju jest lęk przed autorytetem,
który jest siłą napędową sumienia. Działanie motywowane lękiem jest sprzeczne z ludzką
naturą. Nowa etyka wypływająca z zasad humanizmu może dać człowiekowi prawdziwą
szansę rozwoju poprzez usuwanie zniewalającego lęku. Podmiotowe kryteria dobra i zła,
własne siły, autonomia są oparciem dla samodoskonalenia i rozwoju w kierunku dobra
i moralnego zachowania. E. Fromm postuluje zamianę „sumienia autorytarnego” na sumie
nie humanistyczne, własny glos sumienia, który najpełniej i sposób godny człowieka za
pewnia moralne zachowanie jednostki. Sumienie humanistyczne nie wyklucza interperso
nalnych kontaktów i zobowiązań, prospołecznych działań jednostki, a nawet wyrzeczeń.
Takie zachowania są możliwe, a nawet konieczne, gdyż są naturalne, wypływają z zasadni
czego dążenia do samorealizacji, a ta nie może się dokonywać bez konfliktów, w izolacji.
Istotą interpersonalnego kontaktu jest wzajemne zrozumienie, partnerstwo i wyklucze
nie dominacji. Kontakt możliwy jest dzięki samoakceptacji, naturalnej zdolności i dążeniu
do kochania innych. Miłość z kolei to nie egoizm i eksploatacja drugiego człowieka, ale
zdolność dawania i wyrzeczeń.
Samodoskonalenie, respektowanie zasad moralnych, nastawienie „na drugiego człowie
ka” jest przejawem całego charakteru człowieka, zintegrowanej osobowości, a nie wyizolo
wanej i wyspecjalizowanej struktury osobowościowej. Harmonijna osobowość i integracja
mogą zapewnić moralny charakter zachowania człowieka w wymiarze ogólnym, a nie tylko
okazjonalnym i konkretnosytuacyjnym. Holistyczne ujmowanie człowieka przez psycholo
gię humanistyczną (całość fizyczna i psychiczna, tożsamość, dążenie do jedności i pełni
oraz dążenie do samorealizacji potencjalnych sił) wyznacza zasadniczy kierunek wszelkich
oddziaływań wychowawczych, w tym również profilaktyki.
Przed rozwinięciem tego wątku należy przywołać jeszcze inny zespół twierdzeń konce
pcji humanistycznej. Chodzi tutaj o tezę pierwotnej dobroci człowieka, która może się do
konywać w procesie samorealizacji (w tym momencie różni się ona od poglądów zakładają
cych złą i niedoskonałą naturę człowieka, z której wywodzono teoretyczne uzasadnienia dla
różnych systemów autorytarnych i represyjnych w społeczeństwie w ogóle, a postępowa
niu z jednostkami wyjątkowymi - w sensie negatywnym - w szczególności).
Generalnie, teza o pierwotnej dobroci człowieka pozwala zrezygnować z bezdusznego
rygoryzmu i dyscypliny, a wychowanka obdarzyć zaufaniem i traktować jego zdolności ja
ko wystarczające warunki do podejmowania decyzji i czynów odpowiedzialnych. Takie uję
cie „natury” człowieka jest podstawą podmiotowego wychowania ukierunkowanego na
demokratyczne rozwiązania ustrojowe. Z naszego punktu widzenia istotne jest, że humani
styczna teza o pierwotnej dobroci nie wyklucza indywidualnego zróżnicowania w różnych
sferach funkcjonowania człowieka, a więc pod względem intelektualnym, predyspozycji
temperamentalnych i innych, ułatwiających lub ograniczających moralny rozwój i sumienie
humanistyczne. Psychologia humanistyczna takie zróżnicowania nie tylko dostrzega, ale
równocześnie ocenia je zgodnie z duchem swoich podstawowych założeń. Zróżnicowania
te uwidaczniają się w procesie samorealizacji, który w określonym przypadku może przy
brać określony pułap, kierunek i kształt oraz może całkowicie lub tylko częściowo mieścić
się w granicach moralnych.
Przyjmując, że samorealizacja jest pojmowana jako biologiczny fakt, wrodzona tenden
cja organizmu do całkowitego rozwoju możliwości, jednym słowem - realizacji siebie, czy
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li jest fundamentalnym motywem i celem życia, trzeba jednocześnie założyć, że przybiera
ona i indywidualne formy.
Indywidualna forma samorealizacji jest również prawem człowieka. Z takiego założenia
można inferować, że człowiek może i ma prawo do rozwoju w kierunku moralnego zła,
przy czym takie ukierunkowanie może być w różnym stopniu uświadamiane i wynikać
z własnych wyborów.
W tym momencie moralną warstwę psychologii humanistycznej można przyrównać do
zasad etyki chrześcijańskiej, na gruncie której człowiek może świadomie odrzucić dobro
i musi się liczyć z transcendentalnie pojętą odpowiedzialnością. Mówiąc konkretnie, na
gruncie psychologii dopuszczalne, a przynajmniej zrozumiałe, stają się czyny naruszające
różnorodne normy. Taka interpretacja, odbiegająca nieco od standardowych opisów założeń
koncepcji humanistycznych, jest potrzebna do zrozumienia zjawiska przestępczości i róż
nych rodzajów patologii.
Rozwiązanie i dopełnienie tego wątku wymaga jeszcze przypomnienia kolejnej tezy
psychologii humanistycznej. Chodzi mianowicie o założenie, że samorealizacja to zasadni
czo dążenie w kierunku dobra oraz możliwość przezwyciężania, w oparciu o wewnętrzne
siły, moralnego zła. Dzięki temu możliwa jest autokorekcja kierunku zachowania i wycofy
wania się z osiągniętych już stadiów moralnego rozwoju. W tej autokorekcji istotną rolę
może odegrać konstytutywna cecha natury człowieka, jaką jest miłość, która może być
źródłem wszelkiej pomocy dla człowieka zbaczającego z zasadniczego (moralnego) kierun
ku rozwoju. Pomoc dla drugiego człowieka może się wyrażać w podmiotowym i dialogo
wym wychowaniu oraz w działalności profilaktycznej. Właściwie tak nierepresyjnie pojęta
profilaktyka ma znaczenie szczególne, gdyż oszczędza jednostce przykrości i dramatów
związanych z wycofywaniem się z zaawansowanych etapów samorealizacji usytuowanych
na drodze rozwoju omijającej wartości moralne. Dalekosiężne cele samorealizacji wymaga
ją zapewnienia rozwoju zgodnego z moralnymi wartościami w najwcześniejszych jego sta
diach, czyli wymagają wczesnej profilaktyki.

Dialog
5.1.2.

i spotkanie a profilaktyka

W obliczu poważnego kryzysu wychowania i związanego z nim zastoju w rozwoju nauk
pedagogicznych, od kilku lat wzrasta zainteresowanie filozofią personalistyczną i nawiązu
jącą do niej pedagogiką dialogu. Wkład pedagogiki specjalnej w rozwój tego nurtu jest
szczególny, gdyż to właśnie pedagogika specjalna zwróciła uwagę na problem różnic indy
widualnych i wypracowała metodykę kształcenia zindywidualizowanego. Doniosły wkład
pedagogiki specjalnej w rozwój pedagogiki dialogu uwidacznia się również w tym, że zna
cząco się przyczyniła do dokonania rozróżnienia subtelnych i trudnych do uchwycenia róż
nic między podmiotem a osobowością człowieka (S. Hessen 1939).
Restytucja pedagogiki dialogu jest reakcją na rozczarowanie powstałe po uwidocznieniu
się wyraźnej niewydolności „pedagogiki życia” i „pedagogiki osobowości”, które traktowa
ły wychowanie jako doprowadzanie wychowanka do z góry określonych celów i urabianie
jego osobowości według uznanego ideału oraz ról społecznych. Zwrot, jaki może się doko
nać dzięki pedagogice dialogu, jest możliwy dlatego, że w tym nurcie wychowanek jest
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traktowany podmiotowo, a wychowanie jest partnerskim współdziałaniem w rozwiązywa
niu wszelkich problemów wychowanka.
Zamiast eksponowania tak zwanych obiektywnych praw o gatunku ludzkim i określo
nych wymagań, pedagogika dialogu istotę wychowania widzi w zrozumieniu przez uczest
ników dialogu swojego miejsca w świecie i w wypływających z tego zrozumienia kierun
kach działania. W dialogu, mimo różnych możliwości i ograniczeń, uczestnicy traktują sie
bie jako równoważne podmioty, akceptują siebie takimi, jakimi są w świecie. W przypadku
wychowania specjalnego podmiotowość zakłada nie tylko usprawnienie młodzieży w za
kresie różnych funkcji (samoobsługa, kształcenie zawodowe), ale także dążenie do zmiany
stosunku młodzieży do siebie samej i społecznego otoczenia, co powinno się wyrażać
w dowartościowaniu i odrzuceniu mniemania o sobie jako „jednostce gorszej kategorii”.
Osiągnięcie tego celu jest bardzo trudne w przypadku jednostek z różnymi dysfunkcjami
w zakresie zmysłów, a przypadku społecznego niedostosowania trudności te są dodatkowo
specyficzne. Sprowadzają się one zarówno do nieadekwatności samooceny samej młodzie
ży (głęboko zaniżonej lub zawyżonej, niekiedy wybiórczo), jak i do pełnego uprzedzeń sto
sunku ze strony otoczenia społecznego.
Poprawa adekwatności samooceny jest wieloczynnikowo zdeterminowana, ale w dużej
części zależy od sposobu ujmowania i oceny jednostki przez najbliższe otoczenie społecz
ne. Jednostka nie respektująca norm społecznych jest bowiem traktowana nie tylko jako
gorsza, ale równocześnie przypisuje się jej prawie wyłącznie winę za jej położenie. Nega
tywna ocena jednostki wzmaga się w przypadku brania pod uwagę szczególnych rodzajów
przestępstw i okoliczności ich popełnienia. Resentyment i wrogość w stosunku do jedno
stek przestępczych są powszechne i nie są od tego wolni wychowawcy, którzy „programo
wo” deklarują wyrozumiałość i życzliwość dla swoich podopiecznych. Stąd, znajomość
istoty i potrzeba pedagogiki dialogu są szczególnie odczuwane i z jej urzeczywistnieniem
na gruncie ograniczania przestępczości młodzieży można wiązać duże nadzieje. Trzeba
równocześnie przyjąć, że w przypadku profilaktyki szanse dialogu są znacznie większe niż
w zaawansowanej i wyspecjalizowanej resocjalizacji. Szanse te wynikają stąd, że profila
ktyka jako działanie wyprzedzające koncentruje się na powstawaniu zaburzeń w rozwoju
emocjonalnym i społecznym, a w konsekwencji na przestępczości, i jest zasadniczo skiero
wana na jednostki potencjalnie zagrożone, czyli w momencie prowadzenia dialogu nie ma
jące zbyt wielkich przewartościowań w samoocenie i nie spotykające się z ostrą reakcją
społeczną zawierającą elementy oskarżenia. Co więcej, sytuacja dialogowa sprzyja uświa
domieniu podświadomie odczuwanych trudności i napięć, staje się swoistego rodzaju katharsis i okazją do zracjonalizowania przyczyn napięć i frustracji przed ich skanalizowa
niem się w formie wrogości do innych osób. Wychowawcy w porę diagnozujący sytuację
dziecka i rozpoczynający profilaktykę respektującą zasady dialogu zyskują u dziecka zaufa
nie i opinię osoby życzliwej i zdolnej do wniknięcia w dotkliwie, chociaż nie jasno odczu
wane problemy. Minimalne nawet odczucia poprawy i ulgi prowadzą do budowania obrazu
wychowawcy jako osoby współodczuwającej i skutecznej w poszukiwaniu rozwiązań do
tkliwych, a ukrytych problemów dziecka.
Zrozumienie sensu dialogu i warunków kierowania się nim w wychowaniu i profilakty
ce, wymaga refleksji natury ogólnej, zmierzającej do uchwycenia istoty człowieka. Trady
cje tych poszukiwań sięgają odległych okresów myśli filozoficznej, ale w dzisiejszych roz
ważaniach najczęściej przywołuje się w tym kontekście filozofię M. Schelera. Dla pedago
gów działających na gruncie szeroko pojętej pedagogiki specjalnej dobrą i jasną wykładnią
tych trudnych problemów jest artykuł S. Rucińskiego (1993). Filozoficzny charakter rozwa
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żań Rucińskiego jest tutaj niezwykle ważny, gdyż uwzględnia specyfikę uwarunkowań pod
miotowości pojawiającą się na gruncie pedagogiki specjalnej. Dążąc do wytłumaczenia,
czym w istocie jest podmiot, Ruciński zwraca uwagę na niebezpieczeństwo utożsamiania
własnej podmiotowości z pewnymi właściwościami należącymi do „uposażenia człowieka”
(np. z intelektem), przez co poczucie podmiotowości sprowadza się do krótkotrwałej popra
wy samooceny i rywalizacji, w której nie ma szans na dialog. Prawdziwe poczucie podmio
towości polega na dostrzeżeniu wartości własnej w samym fakcie istnienia, bez odnoszenia
wartości istnienia do wartości pochodnych, będących konkretnymi cechami (wg Rucińskie
go „uposażeniem”) jednostki, decydującymi o sukcesach i klęskach w zmaganiu się z posia
danymi ograniczeniami.
Rozumienie podmiotowości wychowanka jako jego istnienia i obecności w świecie jest
pierwszym i koniecznym warunkiem zaakceptowania i ułożenia z nim relacji na zasadzie
dialogu, prowadzącego do zabezpieczeń jego moralnego rozwoju przed różnorodnymi de
wiacjami. Stąd we wszelkiej pracy wychowawczej, a w profilaktyce zachowań dewiacyj
nych w szczególności, podstawowym zadaniem wychowawczym jest pomoc w odkryciu
podmiotowości (wartości własnego istnienia) wychowanka.
Ruciński piszę, że trudności w odnajdywaniu własnej wartości i sensu życia wynikają
stąd, że wartości te są przysłonięte wartościami drugorzędnymi, z którymi w poszczegól
nych momentach życia jednostka całkowicie się utożsamia, które stanowią przedmiot jej
rywalizacji, przez które jednostka ciągle porównuje się z innymi i z powodu których dozna
je najczęściej rozczarowań. W przypadku dzieci zakres tych doraźnych celów jest szeroki
i może obejmować cele i obiekty w gruncie rzeczy błahe. Dla dziecka obiekty te mogą być
jednak najważniejsze, gdyż stanowią kryterium porównywania się z rówieśnikami i decydu
ją o samoocenie. Koncentracja na tych „codziennych” celach nie pozwala dziecku na skie
rowanie poszukiwań sensu życia na obszar wartości samego istnienia. W tym momencie
warto przypomnieć stanowisko A. Maslowa, który mówi, że w procesie socjalizacji rodzin
nej dziecko za cenę rodzicielskiej miłości przyjmuje moralny punkt widzenia rodziców
i stopniowo rezygnuje z własnego rozwoju, z samorealizacji. Gdy tezy te odniesiemy do
dzieci, które wcześnie wchodzą na drogę przestępczości, musimy zwrócić uwagę, że w wię
kszości przypadków ten „moralny punkt widzenia” jest sprzeczny z uniwersalnymi i legal
nymi normami, a więc dziecko nie tylko „rezygnuje z własnego rozwoju”, ale jego rozwój
kieruje się w stronę patologii.
Dodać również należy, że ta rodzinna (patologiczna) socjalizacja jest niezwykle silnie
wspierana przez socjalizację w środowisku rówieśniczym (wpływającą zasadniczo na sa
moocenę jednostki w oparciu o kryteria rywalizacji) i w społeczności lokalnej, która rów
nież często prezentuje wzory zachowań dewiacyjnych. W efekcie już w pierwszych latach
życia u dziecka może się wytworzyć zdeformowany (zgodnie z wieloma teoriami - np.
Recklessa), zaniżony obraz samego siebie, który z punktu widzenia rozwoju w kierunku
uniwersalnych wartości moralnych stanowi obciążenie analogiczne do kalectwa, upośledze
nia umysłowego, ślepoty, itp. I właśnie już w tym momencie powinna nastąpić interwencja
profilaktyczna, której pierwszym celem powinno być pomożenie dziecku w odszukaniu
swego istnienia i miejsca w świecie, a równocześnie zdiagnozowanie osobowościowych
i środowiskowych przeszkód oraz możliwości rozwojowych. Wszelka interwencja zewnę
trzna, w tym również działania profilaktyczne, mogą się wydawać naruszeniem zasady pod
miotowości i prawa do samorealizacji. Jeśli jednak głębiej wnikniemy w tę zasadę, to okaże
się, że jest to sprzeczność pozorna. Trzeba bowiem pamiętać, że podmiotowość to prawo do
istnienia w świecie, z czego wynika podstawowe prawo człowieka, czyli prawo do życia.
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Życie jako wartość najwyższa i pochodne od niej inne wartości wymagają szczególnej
ochrony. W konkretnej sytuacji wartości te mogą być zagrożone, a skutki tego mogą doty
czyć zarówno samej jednostki, jak i innych ludzi. Dlatego działania zwrócone na ochronę
prawa do życia są moralnie pożądane. Zespołem takich działań jest również profilaktyka
społeczna, gdyż w gruncie rzeczy ostatecznym celem jest życie człowieka.

5.1.3. Spotkanie warunkiem dialogu i sukcesu w profilaktyce
Skuteczna profilaktyka uwarunkowana jest w pierwszej mierze znajomością jednostki
(drugiego człowieka), na którą odpowiednie oddziaływania mają być skierowane. Mimo
olbrzymiego postępu w diagnostyce wszelkie metody pośredniego poznawania dają ograni
czone rezultaty, tzn. wiedza o drugim człowieka uzyskana tą drogą jest w dalszym ciągu
schematyczna i niepełna. W antropologii filozoficznej i psychologii humanistycznej pod
kreśla się znaczenie innego sposobu poznawania drugiego człowieka, który polega na
wykorzystywaniu doświadczenia wynikającego z bezpośredniego spotkania z drugim czło
wiekiem. Według A. Węgrzeckiego (1993), spotkanie daje możliwość doświadczenia, z któ
rego pochodzi „nadwyżka” wiedzy o drugim człowieku, a zarazem weryfikacja adekwatno
ści wiedzy uzyskanej drogą pośrednią.
Poznanie bezpośrednie ma szczególne znaczenie we wszelkim wychowaniu, a zwłasz
cza w korekcyjnym i profilaktyce. Pośrednie zdobywanie wiedzy o wychowanku, dające
nawet najbardziej precyzyjne ujęcie przejawów „cech”, „dymensji”, „właściwości charakte
ru” itp., zawsze sprowadza badaną jednostkę do standardu, z którego trudno wnioskować
o jej indywidualności i niepowtarzalności. I tak, dzięki adekwatnym i rzetelnym arkuszom
czy testom można „zmierzyć poziom” agresji czy lęku, ale przy tym samym poziomie
w konkretnym przypadku agresja czy lęk będzie się inaczej objawiać i inne będzie wywoły
wać skutki. Stąd oparte na takim poznaniu działanie wychowawczo-profilaktyczne będzie
ograniczone, gdyż tylko częściowo będzie adekwatne do całościowego i funkcjonalnego
układu tych cech.
Filozofowie czynią wielkie wysiłki w celu wytłumaczenia mocy bezpośredniego pozna
nia. Nie sposób w tym miejscu szerzej zarysować toku argumentacji na rzecz walorów tego
rodzaju poznawania drugiego człowieka. Ograniczę się jedynie do przytoczenia stanowiska
A. Węgrzeckiego, który twierdzi, że najpełniejsze poznanie, a zarazem respektujące pod
miotowość poznawanego człowieka, czyli eliminujące „redukcję poznawczą” człowieka do
przedmiotu (poznawcze uprzedmiotowienie człowieka), występuje w autentycznym spotka
niu. W spotkaniu samo poznawanie nie jest jedynym celem, lecz jest wtopione w spotkanie,
„sytuacja poznawcza staje się zatem w spotkaniu na tyle specyficzna, że można ją nazwać
„spotkaniową sytuacją poznawczą” (A. Węgrzecki 1993). Poznając podmiot i przedmiot
poznania, stają się uczestnikami spotkania, nie są wyłącznie przedmiotem lub podmiotem.
Efektywność poznawcza spotkania jest tym pełniejsza, im pełniejsza jest relacja między
uczestnikami spotkania, im bardziej sytuacja spotkaniowa angażuje sam byt uczestników.
Spotkanie jest sprowadzone do naturalnych, zwyczajnych sytuacji życiowych, a poznanie
przestaje być czymś sztucznym, oderwanym od treści autentycznego życia.
W wychowaniu, a zwłaszcza w profilaktyce, ten sposób poznawania wychowanka sta
nowi niezwykle doniosły etap całego łańcucha partnerskiego i opiekuńczego kontaktu
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z wychowankiem. Dzięki niemu wychowawca, jako uczestnik spotkania, a zarazem diagno
styk, przestaje być spostrzegany przez wychowanka jako jeszcze jedna osoba kierująca się
własnym interesem, jako „manipulator” wykorzystujący gorszą sytuację, w której znalazł
się wychowanek. Wychowawca dążący do poznania dziecka jest najpierw postrzegany jako
bezinteresowny partner, a jego poznawcze zamiary są oceniane jako dążenia naturalne i ko
nieczne dla efektywnej pomocy. Wychowawca nie tylko nie traci, lecz wręcz zyskuje i po
większa zaufanie wychowanka, dzięki czemu nawet specjalistyczne, „czyste” pośrednie
czynności poznawcze, a więc oparte na naukowych podstawach diagnozy, są przyjmowane
jako naturalny i konieczny warunek rozwiązania życiowego problemu wychowanka. W ten
sposób diagnoza dokonywana przez specjalistę, ale będąca następstwem sytuacji spotkanio
wej, w której partnerami są wychowawca i wychowanek, nabiera cech naturalności i oce
niana jest przez wychowanka jako zwykłe i potrzebne ogniwo całego łańcucha wspólnego
rozwiązywania problemu.
Wartość wychowawcza spotkania i jego rola w profilaktyce nie sprowadzają się wyłącz
nie do możliwości poznawania drugiego człowieka (wychowanka). Dalsze i zasadnicze wa
lory spotkania wyrażają się w tym, że umożliwia ono zmiany moralnego istnienia wycho
wanka, co bezpośrednio owocuje w jego społecznym funkcjonowaniu. Uruchomienie proce
su moralnego rozwoju jest jednak możliwe wówczas, gdy w spotkaniu ujawniona zostanie
prawda dotycząca jego partnerów, a związane z tym przeżycia emocjonalne są dostatecznie
silne. Współuczestnicy spotkania wyzbywają się wtedy uprzedzeń, projekcji własnych znie
kształconych doświadczeń i traktując się podmiotowo są zdolni do wzajemnych odczuć, ocen
i współbrzmienia, co prowadzi do poczucia jedności. Uczestnicy spotkania traktują siebie
jako podmioty obdarzone wartościami i z tego powodu mogą się wiązać przyjaźnią i współ
odpowiedzialnością. Zdobyte w ten sposób doświadczenia i sposób bycia mogą się generali
zować na szersze kręgi społeczne, co jest równoznaczne z respektowaniem ogólnych reguł
moralnych. Zaistnienie tych przeżyć i przechodzenie ich w proces wzajemnego zaufania
opartego na wspólnym kierowaniu się uniwersalnymi wartościami moralnymi prowadzi do
rzeczywistej zmiany w zachowaniu. Tak przebiegające przeżycia są koniecznym warunkiem
rzeczywistej profilaktyki i resocjalizacji określanej jako „resocjalizacja absolutna”. Działania
nie rozpoczynające się i nie kontynuowane na zasadzie dialogu i autentycznego spotkania,
a oparte na różnorodnych odmianach kontroli zewnętrznej, mogą być skuteczne jedynie
w powstrzymywaniu reakcji prostych (behawioralne znoszenie utrudnień i ograniczeń), ale
same w sobie pozorują tylko terapię i resocjalizację. Będąc pozornymi działaniami wycho
wawczymi muszą prowadzić do efektów pozornych (np. brak recydywy).

5.2. Holistyczne ujęcie genezy przestępczości i profilaktyki
Odchodzenie od monokauzalnych interpretacji fenomenologicznych i etiologicznych
aspektów rzeczywistości mieszczącej się w ramach dewiacji, przestępczości czy społeczne
go niedostosowania młodzieży nie jest podyktowane tylko aktualną tendencją w naukach
społecznych, ale wynika z dostatecznej weryfikacji teoretycznych założeń, które dyktowały
empiryczne postępowanie i eksplanacje w oparciu o jeden główny hipotetyczny czynnik
przyczynowy. Nie oznacza to, że dotychczasowo przyjmowane paradygmaty (psychoanali
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za, behawioryzm) objawiły się jałowymi poszukiwaniami i w żaden sposób nie przyczyniły
się do zwiększenia skuteczności zarówno restrykcyjnego, jak i terapeutycznego podejścia
do dewiacji.
Jest jednak wiele dowodów na przyjęcie tezy, że oddziaływanie tego typu podejść
wyraźnie osłabło i zachodzi konieczność poszukiwania podejścia całościowego, angażują
cego całą wiedzę o dewiacji konsekwentnie zorganizowaną wokół jednej naczelnej zasady
i - co ważne - nie sprowadzającego się do powtórzenia koncepcji wieloczynnikowej, zakła
dającej uwzględnienie wszystkich czynników skorelowanych z dewiacją (przestępczością).
Podejście to okazało się niewystarczające w przypadku interpretacji zachowań dewiacyj
nych, a przede wszystkim na etapie opracowania strategii profilaktycznych.
Nowe perspektywy i nadzieje daje podejście holistyczne, owocujące już zarówno w za
kresie interpretacji zjawisk o szerokim zasięgu społecznym i ogólnopedagogicznym, jak
i w poszczególnych subdyscyplinach pedagogiki specjalnej. Holistyczne podejście zakłada
eksplanacyjną pierwotność twierdzeń dotyczących właściwości globalnej danego typu stru
ktury funkcjonalnej względem twierdzeń charakteryzujących stany składnikowe struktury
i relacje zachodzące między nimi. W przypadku zrozumienia danego zachowania założenia
holizmu wymagają zatem odwołania się do teorii nadrzędnej, ukazującej związki tego za
chowania z właściwością globalną przysługującą organizmowi.
Holizm wymaga więc całościowego rozpatrywania zjawisk, pozwala na ujmowanie ich
w rozwoju, gdyż zakłada, że świat podlega ewolucji wyłaniającej nowe całości. Oznacza to
wykluczenie metodologicznego indywidualizmu. Zasady holizmu odnoszą się nie tylko do
przyrody, ale również do zjawisk społecznych. Te ostatnie również tworzą układy całościo
we. Dzięki myśleniu holistycznemu zachowanie ludzkie ujmujemy funkcjonalnie, nie roz
patrujemy go na poziomie zjawiska, a w jego poznaniu postępowanie indukcyjne jest
niewystarczające. Dzięki postulowanej przez holizm dedukcji mamy możliwość przecho
dzenia od ogólnych założeń do prawdy, przejawiającej się w jednostkowych zdarzeniach
i faktach. Kierowanie się zasadami holizmu w naukach społecznych jest o wiele trudniejsze
niż w przyrodniczych. Trudności te wynikają z niejednorodności zjawisk, niemożności ści
słych pomiarów zjawisk, których nie można badać w wyizolowanych układach. Konse
kwencje owych trudności są wyraźnie widoczne w całym rozwoju nauk pedagogicznych,
ale w obecnym okresie nastawienia metodologiczne pedagogów czynią zasadniczy zwrot
w kierunku holizmu, traktując go jako „warunek wstępny” rozwoju nauk pedagogicznych
i procesów edukacyjnych (Z. Kwieciński 1991).
Zasada holizmu powinna być również respektowana w poznawaniu zjawisk dewiacyj
nych oraz w poszukiwaniu skutecznych strategii zapobiegawczych, a więc w profilaktyce
społecznej. Przechodząc na grunt dewiacji i profilaktyki, respektowanie zasad holizmu wy
maga przyjęcia ogólnego twierdzenia o naturze ludzkiego zachowania, z którego można
wyprowadzać twierdzenia pochodne, objaśniające zjawiska szczegółowe. Przyjmuję, że za
łożeniem spełniającym warunki twierdzenia naczelnego jest założenie, według którego isto
tą wszelkiego zachowania ludzkiego jest rozwiązywanie problemów. Rozwiązywaniem
problemów możemy nazwać proste zachowania przystosowawcze u zwierząt wynikające
z funkcjonowania instynktów, a bez żadnych zastrzeżeń zachowania ludzkie angażujące
funkcje intelektualne. W zakresie tych zachowań znajdują się też zachowania dewiacyjne.
Wbrew pozorom, rozwiązywaniem problemów są nie tylko intencjonalne akty dojrzałej
przestępczości, ale również nieuświadamiane, proste zachowania wynikające z zaburzonej
sfery emocjonalnej małych dzieci, omijające kulturowe wzory życia i reguły moralne. Są to
„inne” sposoby rozwiązywania problemów, gdyż są kierowane zdefektowanymi już struktu
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rami i mechanizmami zachowań. W dalszym rozwoju dziecka dysfunkcjonalność struktur
i mechanizmów motywacyjnych jest zwiększana przez niekorzystne wpływy zewnętrzne
i udane próby dewiacyjnego rozwiązywania problemów.
Ujęcie zachowań przestępczych jako przejawów rozwiązywania problemów można
znaleźć zarówno w dobrze ugruntowanych teoriach psychologicznych, jak i socjologicznych.
I tak, w teorii zróżnicowanych możliwości rozwiązywanie problemów poprzez dewiacje tra
ktowane jest nie tylko jako sprawcza siła poszczególnych zachowań dewiacyjnych, ale jako
źródło osiągania kulturowo wyznaczonych celów i w konsekwencji wykształcania się pod
kultur dewiacyjnych (R. Cloward 1959, R.A. Cloward and L.E. Ohlin 1960).
Aby ująć zachowanie przestępcze jako rozwiązywanie problemów, a równocześnie, aby
interpretacja ta była zgodna z naczelnym ujęciem holistycznym, musimy bliżej określić
hipotetyczny układ czynników osobowościowych, który generuje i reguluje to zachowanie.
W tym celu przydatne są dwie koncepcje, z czego jedna pochodzi z obszaru współczesnej
psychologii, a druga - psychiatrii. Pierwsza wynika z badań głębokich i generalnych pro
blemów osób przestępczych, a druga z psychiatrycznych (klinicznych) obserwacji kształto
wania i utrwalania się zespołu zaburzeń w zachowaniu prowadzących do chronicznej prze
stępczości. Koncepcje te stanowią uzupełnienie twierdzenia o rozwiązywaniu problemów
i były już analizowane w innym kontekście tej pracy (cz. III, 3.1). W tym miejscu przypo
mnę tylko, że w pierwszym przypadku chodzi o koncepcje M. Le Blanca i Frechette (1989,
s. 7), sprowadzającą genezę przestępczości do syndromu specyficznej natury, stanowiące
go konfigurację psychologicznych i społecznych oddziaływań, autonomicznie funkcjonują
cego i nie sprowadzalnego do symptomów innych patologicznych warunków. Za przydat
nością koncepcji M. Le Blanca i Frechette w holistycznym ujęciu dewiacji przemawia cho
ciażby ten fakt, że podkreśla ona znaczenie zarówno czynników wewnętrznych, jak i ze
wnętrznych, przy czym czynniki te nie stanowią mechanicznego scalenia, lecz swoisty
układ. Autorzy przyjmują, że w interpretacji przestępczego zachowania, przy aktualnym
stanie wiedzy, nie można przejść poniżej poziomu tego układu.
Druga koncepcja wywodzi się z badań psychiatrów kanadyjskich i zakłada wykształce
nie się twardego rdzenia zaburzeń, który wyraźnie wyodrębnia się około szóstego roku ży
cia dziecka (S.J. Shamsie 1981). Tak wcześnie wykształcony swoisty rdzeń zaburzeń w za
chowaniu jest bazą rozwoju zachowań zmierzających do rozwiązywania problemów wyni
kających z wewnętrznych potrzeb i bieżących sytuacji zewnętrznych sposobami najłatwiej
szymi. Zgodność tych zachowań z porządkiem aksjologiczno-normatywnym w zdecydowa
nej mierze zależy od zewnętrznego nacisku. W przypadku wzrastania dziecka w zasięgu
kontroli zewnętrznej, opartej na podkulturowych wartościach i normach moralnych, ten już
patologiczny wzór zachowania podlega istotnemu wzmocnieniu społecznemu, a także
generalizacji na coraz szerszy zakres sytuacji zewnętrznych, w których jednostka upatruje
szansę rozwiązywania swoich problemów.
Obydwie koncepcje (Le Blanca - M. Frechette i psychiatrów kanadyjskich) stanowią
podstawę do zrozumienia genezy zaburzeń w zachowaniu i przestępczości, a łącznie z ogól
niejszym twierdzeniem o istocie i funkcji zaburzeń - przestępczości składają się na holisty
czny model dewiacji. Z tego modelu wynika holistyczny model profilaktyki, który według
najogólniejszego ujęcia sprowadza się do integracyjnego oddziaływania na czynniki we
wnętrzne jednostki i czynniki tkwiące w jej zewnętrznym środowisku. Adekwatnie do inte
gracyjnej struktury i funkcji tych czynników, oddziaływania profilaktyczne również (o ile
jest to możliwe w praktyce) powinny być ze sobą powiązane, a szczególnego znaczenia na
bierają te działania, które są skuteczne w zmianie większego zakresu powiązań niekorzyst
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nych rodzajów i układów zachowań. Inaczej, szczególnie cenne są tutaj złożone działania
profilaktyczne. Profilaktyka jest jednocześnie zespołem działań podejmowanych przez jed
nostki, zespoły skupiające zarówno specjalistów, jak i nieprofesjonalistów, formalne
organizacje i instytucje (służby) wyspecjalizowane, jak i takie, których zasadnicze fun
kcje i zadania wiążą się z innymi celami (nie wychowawczo-profilaktycznymi).
Inna ogólna charakterystyka profilaktyki pojmowanej holistycznie łączy się z okresem
życia dzieci i młodzieży oraz z czasem jej trwania i rytmem przebiegu. Pojmując źródła
zaburzeń w zachowaniu i przestępczości jako odbiegające od biologicznej i społecznej nor
my sposoby rozwiązywania problemów wyłaniających się w najwcześniejszych okresach
rozwoju jednostki, profilaktyka powinna się zaczynać już w tych wczesnych okresach
i mieć charakter ciągły, wspierający i zabezpieczający prawidłowy rozwój psychospołeczny
jednostki, a równocześnie stanowić interwencję w okresach i stadiach kryzysowych. W za
leżności od stopnia odchylenia od naturalnych prawidłowości rozwoju powinny być podej
mowane poszczególne stopnie profilaktyki (I, II, III). W maksymalnym wymiarze profila
ktyka może obejmować cały okres rozwojowy jednostki. W odróżnieniu od represyjnego
systemu instytucjonalnego system profilaktyki zasadniczo wykorzystuje naturalne więzi
międzyludzkie, uwzględnia ewolucyjnie wytworzone kanały socjalizacji, natomiast inter
wencje instytucji wyspecjalizowanych ogranicza do przypadków specyficznych i szczegól
nych, do trudności przekraczających możliwości usług ze strony struktur bezpośrednio od
działywających na dziecko. Zgodnie z tą zasadą, w stosunku do zdecydowanej większości
dzieci i młodzieży, najpełniejszą rolę w profilaktyce odgrywa rodzina, środowisko sąsiedz
kie, szkoła, grupa koleżeńska, instytucje środowiska lokalnego.
System profilaktyki daje dziecku możliwość maksymalnego wykorzystania usług
świadczonych przez instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Instytucje specjalisty
czne świadczą usługi diagnostyczne, uświadamiające i doradcze, a w miarę pojawiania się
specyficznych potrzeb przejmują szczegółowe uprawnienia i odpowiedzialność, przy czym
ich egzekucja nie może naruszać praw rodzicielskich. W miarę dorastania wzrasta znacze
nie autonomicznych wyborów i decyzji młodzieży w procesie kierowania własnym rozwo
jem psychospołecznym i wkraczania w sytuacje społeczne prawnie reglamentowane. Zde
cydowana większość oddziaływań profilaktycznych polega na kontaktach interpersonal
nych wychowawców i wychowanków opartych na spotkaniu i dialogu, respektujących
wymogi podmiotowości wychowanka. Kontakt interpersonalny oparty na dialogu jest zasa
dą przenikającą wszelkie formy działań profilaktycznych. Nie oznacza to zatem sprowadze
nia całości profilaktyki do jednej formy oddziaływania werbalnego. Zgodnie z ogólnymi
zasadami wychowania, profilaktyka najpełniej wyczerpuje się w formach działaniowych
respektujących aktualnie przeżywane nastawienia motywacyjne i ukierunkowane zain
teresowania wychowanków. Wszelkie programy profilaktyki uwzględniają ogólny poziom
intelektualny wychowanków, mają charakter alternatywny dający szanse realizowania uz
dolnień specjalnych.
Kierowanie się w profilaktyce wynikami badań diagnostycznych, ukazującymi określone
braki w osiągnięciach wychowanków w stosunku do norm rozwojowych oraz zaawansowa
ny proces rozwoju moralnego, nie może oznaczać równoczesnego wyznaczania pułapu mo
żliwości rozwojowych i uznania stanu aktualnego za ostateczny. Zgodnie z założeniami psy
chologii humanistycznej, każda jednostka ma prawo do wyborów negatywnych, może prze
żywać stany dezintegracji osobowości, ale ma też możliwości przeżywania tych stanów,
dokonywania reorientacji własnych decyzji oraz dalszych wyborów rekompensujących i ob
liczonych na pełną samorealizację. Program długofalowej profilaktyki opiera się na działał-
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ności podejmowanej przez samą młodzież, zmierza do wyrabiania własnej inicjatywy
w zakresie różnorodnych sfer jednostkowego i społecznego bytowania, realizacji własnych
potencjalnych możliwości i celów życiowych bez naruszania wartości i norm wynikających
z istoty zorganizowanego społeczeństwa. Zasada ta implikuje określone formy samorządno
ści i organizowania czasu wolnego. Dobór odpowiednich form działalności opartej na zasa
dzie samorządności i własnej inicjatywie powinien zmierzać do finalnego celu, jakim jest
zdolność do samodzielnego funkcjonowania w sferze ekonomicznej i kulturalnej.
System profilaktyki zawiera w sobie możliwości diagnostyczno-selekcjonujące, dzięki
czemu jest systemem otwartym, tzn. obejmując ogół jednostek potencjalnie zagrożonych,
jest równocześnie czuły na potrzeby wprowadzania specjalistycznej terapii i działań o cha
rakterze resocjalizacji, a przy tym jest zdolny pozytywnie reagować na poprawę i osiągnię
cia wychowanków, którzy na odpowiednim etapie wyłączani są z programów profilaktycz
nych. Każdy etap profilaktyki i wszelkie jej formy nie zawierają elementów stygmatyzujących. Z zasady tej wynikają szczegółowe kryteria doboru wychowawców, liderów grup, do
radców, terapeutów, itd. Ogólne i szczegółowe programy profilaktyczne zaczynają się od
badań diagnostycznych, przechodzą przez pomiary etapowe, kończą się pomiarem końco
wym i oceną jego składowych kierunków działania.
Demokratyczne zasady profilaktyki i permisywność metod oddziaływań nie wykluczają
ustosunkowania się do jednostek szczególnie niebezpiecznych nie rokujących poprawy,
odrzucających środki alternatywno-wolnościowe. W ten sposób system profilaktyki, cho
ciaż wychodzi od krytyki tradycyjnej resocjalizacji zakładowej i kary pozbawienia wolno
ści, nie wyklucza systemu kamo-poprawczego, traktując te środki jako dopuszczalne w sy
tuacjach ekstremalnych, niebezpiecznych zachowań, wobec których środki wychowawczoprofilaktyczne okazały się bezskuteczne. Dopuszczalność kar w sensie psychologicznym
wynika z istoty procesu internalizacji norm moralnych i praw uczenia się postaw społecz
nych. W profilaktyce prawa uczenia się obowiązują w tym samym stopniu, co w każdej in
nej sferze wychowania. Zgodnie z tym, obok czynności i zdarzeń nagradzających muszą
występować różne odmiany karania. Pomiędzy profilaktyką, a typową resocjalizacją zakła
dową (zwłaszcza w warunkach systemu dyscyplinamo-izolacyjnego) zachodzi m.in. ta róż
nica, że w przypadku tej pierwszej (profilaktyki) działania nagradzające i twórcze zachowa
nia oparte na podmiotowych wyborach powinny mieć ilościową przewagę nad działaniami
sprowadzającymi się do kary. Jednak i w tym przypadku, uwzględniającym prawidłowości
teorii uczenia się, każda reakcja negatywna winna się spotkać z karą. W przypadkach eks
tremalnych, „nie rokujących nadziei” na szybką poprawę, pozostają środki ostateczne,
w tym izolacja. Taką filozofię walki z przestępczością można odnaleźć we współczesnych
teoriach resocjalizacyjnych i staje się ona podstawą transformacji ogólnospołecznych syste
mów prewencyjno-penitencjarnych (USA).

5.3. Struktura systemu profilaktyki
Społeczeństwo budujące ustrój oparty na zasadach wolności i demokracji musi tworzyć
system zabezpieczający zarówno dobra ogólnospołeczne, jak i interesy, bezpieczeństwo,
wolność, zgodność mniejszych grup społecznych i samych jednostek. Demokratyczne zasa
dy współżycia, zasadnicza rola grup podstawowych i najbliższego środowiska w genezie
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przestępczości przemawiają zdecydowanie za lokalnym charakterem systemu profilaktyki.
Inaczej, profilaktyka musi być organizowana tam, gdzie ujawniają się pierwsze zagrożenia
przestępczością, najwcześniejsze symptomy procesu społecznego, niedostosowania i pato
logii społecznej. Historyczne doświadczenia (projekt w Chicago, Bostonie, doświadczenia
niemieckie) uczą, że rzeczywiste powodzenie wszelkich działań profilaktycznych ma miej
sce wtedy, gdy profilaktyka jest działaniem samoorganizujących się inicjatorów i liderów,
którzy owładnięci są autentyczną ideą niesienia pomocy innym i rozwiązywania proble
mów społecznych.
Opowiadając się zatem za ideą lokalnego systemu profilaktyki, trzeba jednak podkreślić
konieczność prawnych podstaw i rozstrzygnięć o randze ogólnopaństwowej. Konieczność
ta nie wynika z „ideologicznego założenia centralizowania” decyzji, ale ze specyfiki przed
miotu profilaktyki, sprowadzającego się do praw jednostek, grup i całego społeczeństwa.
Odpowiednie postanowienia prawne stanowią bowiem płaszczyznę i kryteria rozstrzygnięć
problemów istotnych dla człowieka i społeczeństwa.
Wiele programów podejmowanych obecnie przez różne spontanicznie wyłaniające się
grupy inicjatywne; może być realizowanych w ramach obowiązujących, ale równocześnie
niespójnych i niekompletnych przepisów. Różnorodne „grupy wsparcia”, „ośrodki terapii”
działają na mocy postanowień, które dotyczą tylko ich działalności merytorycznej, ale ich
ewentualne słuszne opinie czy decyzje w sytuacjach wymagających rozstrzygnięć o losach
dziecka nie mają większego znaczenia formalnego.
Mówiąc o systemie profilaktycznym, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić zagadnie
nie alternatywnego systemu profilaktyki i resocjalizacji. Należy przez niego rozumieć ze
spół integralnych instytucji, organizacji i różnorodnych ośrodków wolnościowych przezna
czonych dla nieletnich osób, które naruszają normy prawne. System alternatywny powinien
być powszechnie dostępny, korzystanie z jego usług dokonywałoby się na zasadzie własnego
wyboru i decyzji nieletniego. Nieletni, który odmawia skorzystania z propozycji wolnościo
wego systemu alternatywnego, zostałby skierowany do tradycyjnego zakładu resocjalizacyj
nego. Do zakładów zamkniętych musieliby też być kierowani ci, którzy z systemu alterna
tywnego korzystają nieefektywnie, tzn. traktują go jako alternatywne uniknięcie kary.
System alternatywny w stosunku do systemu karnego daje szansę zmiany osobowości
i zachowania bez poczucia niesłusznego i surowego ukarania, zabezpiecza dotychczasowe
więzi społeczne w naturalnym środowisku (głównie chodzi o rodzinę) i jest mniej stygmatyzujący. Wzorem takiego systemu może być norweski system „środków alternatyw
nych” w Buskerud czy niektóre rozwiązania niemieckie.
System alternatywny musi mieć prawne podstawy gwarantujące wychowankowi zastęp
cze odbycie kary w warunkach wolnościowych, a równocześnie musi stworzyć mu szansę
zmiany swojego zachowania i głębszych transformacji osobowościowych w kierunku
samorealizacji przy respektowaniu norm moralnych. W tym celu jego elementom muszą
być dostępne instytucje kształcenia ogólnego i zawodowego (przy respektowaniu autenty
cznych zdolności i zainteresowań), szeroka gama instytucji doradczych i terapeutycznych;
ośrodki pracy kulturalnej, sportowej i rekreacji, możliwość szybkiego zdobycia zawodu
i zatrudnienia, jak również ośrodki pracy o charakterze przymusowym, w których wycho
wanek miałby szansę wyrównania materialnych krzywd i zadośćuczynienia. System alter
natywny zapewniałby społeczny kontakt z osobami, z którymi wychowanek pozostawał
w wartościowych zażyłościach. W takich warunkach, w toku zajęć psychoterapeutycznych
można organizować spotkania z osobami pokrzywdzonymi, co daje wychowankowi możli
wość poznania i przeżycia konsekwencji własnych czynów. System alternatywny opierałby
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się zatem na ogniwach i agendach stałych, wyspecjalizowanych, ale w szerokim zakresie
korzystałby z wychowawczych, kształcących, terapeutycznych, a zwłaszcza kulturalnych
możliwości środowiska wolnościowego (zasadniczo lokalnego, ale częściowo funkcjonują
cego w innych miejscowościach). Oczywiście, funkcjonowanie takiego systemu wiąże się
z określonymi nakładami finansowymi. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przy dobrej or
ganizacji (praca odpłatna) częściowo byłby samofinansujący, a dotacje państwowe nie prze
kraczałyby obecnych wydatków na kosztowne zakłady zamknięte, których efektywność jest
ogólnie znana. Kreśląc taką propozycję, autor zdaje sobie sprawę, że w warunkach polskich
niemożliwe jest wprowadzenie systemu alternatywnego w najbliższym czasie, ale ze wzglę
du na perspektywy idea ta powinna być dyskutowana. Wraz z takimi rozwiązaniami powin
ny być wprowadzane innowacje i alternatywne rozwiązania w istniejącym systemie prewencyjno-karnym. Wzorem rozwiązań niemieckich należy wprowadzić do ustawy o po
stępowaniu z nieletnimi szereg nowych rozwiązań o charakterze profilaktycznym, bazują
cych na zaufaniu do młodzieży naruszającej prawo, respektujących jej poczucie godności
i podmiotowe decydowanie o swoim losie. Rozwiązania te mogą być wprowadzane bez
większych nakładów. W efekcie nowe środki stosowane przez sądy i policję znacząco od
ciążałyby budżet państwowy, a ich skuteczność w żadnym stopniu nie byłaby mniejsza od
obecnych rozwiązań w postaci skazania każdego nieletniego przestępcy na długoletni pobyt
w zakładzie. Chodzi o takie m.in. rozwiązania, jak: krótkoterminowe areszty (weekendowe
czy tygodniowe); system zadośćuczynienia; meldowanie się w określonych terminach; roz
szerzona kuratela; zobowiązania samej młodzieży i ich rodziców, itd. Takie środki są w nie
których krajach stosowane na mocy odpowiednich przepisów i są wspierane przez różne
ośrodki władzy lokalnej.
Powoływanie się na rozwiązania zachodnie nie oznacza, że w naszych warunkach nale
ży je proponować w całej rozciągłości, bez żadnych ograniczeń. Wobec narastającej prze
mocy ze strony młodzieży rekrutującej się z coraz niższych przedziałów wiekowych nie
można całkowicie zrezygnować z rozwiązań restrykcyjnych. Trzeba bowiem zauważyć
równocześnie, że właśnie w krajach zachodnich już w praktyce stosowana jest zasada, iż
istotą kary jest nie tyle jej surowość, ile jej nieuchronność. Ale równocześnie, wobec nara
stającej fali przemocy ze strony nieletnich, w przypadkach okrutnych morderstw (np. na
dzieciach) stosuje się w stosunku do nieletnich kary surowe, nie odbiegające daleko od san
kcji wobec dorosłych (tak jest m.in. w Niemczech). W tym kontekście zauważyć również
należy, że tradycyjnie liberalny i humanitarny system zachodni tylko pozornie jest nieczuły
na wszelkie nowelizacje, bardzo często zasadniczo zmieniające, zdawałoby się - już „raz na
zawsze” utrwalone ustawodawstwo i kodeksy. W rzeczywistości, w sytuacjach eskalacji
poważnych zagrożeń, to tradycyjne prawo bardzo szybko potrafi się zmienić w odpowied
nich swoich segmentach i w dalszym ciągu nie przestaje być humanitarne oraz pozytywnie
oceniane przez społeczeństwo. Jest wiele podstaw, aby twierdzić, że obecna sytuacja w Pol
sce wymaga poważnej refleksji i wszechstronnych, szybkich decyzji.
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5.4. Lokalny system profilaktyki
Istotą systemu profilaktyki są podejmowane w różnym stopniu interwencje zapobiegają
ce pojawianiu się i rozwojowi procesu społecznego niedostosowania, różnych form dewia
cji w zachowaniu dzieci i młodzieży, a także powstrzymywanie zaistniałego już niekorzy
stnego rozwoju oraz wstępna terapia zaburzeń prowadzących do niekorzystnych stanów
osobowościowych, a zwłaszcza zachowań przestępczych. Procesy prowadzące do stanów
dewiacyjnych i patologicznych pojawiają się w różnych okresach życia dziecka, ich etiolo
gia może mieć różny przebieg, a symptomy mogą pojawiać się z opóźnieniem. Ze względu
na taką naturę zjawiska, interwencje najczęściej są spóźnione i mają charakter rozpaczliwej
represji czy spóźnionej terapii. Zasadniczym ograniczeniem profilaktyki jest jej zawężony
zakres zasięgu. Oznacza to, że działaniami obejmuje się najczęściej młodzież przejawiającą
już symptomy niedostosowania, i to przeważnie ze środowisk o ustalonej opinii (tzw.
zdemoralizowanych). W ten sposób w każdym środowisku i zbiorowości pozostają jedno
stki, które w istocie wymagają już pewnej interwencji, ale są zauważone dopiero po rozwi
nięciu się u nich wyraźnych symptomów, najczęściej wrogiego ustosunkowania do otocze
nia społecznego. Racjonalne podejście wymaga zatem objęcia wstępnymi działaniami
profilaktycznymi całych populacji młodzieży w określonych okresach rozwojowych, czyli
traktowania (na wzór profilaktyki medycznej) każdej jednostki jako potencjalnie zagrożo
nej. Przed podjęciem problemu diagnozy należy zwrócić uwagę na oryginalny aspekt syste
mu profilaktyki w środowisku.
W warunkach polskich od początku lat siedemdziesiątych mówi się o systemie zapobie
gania przestępczości, o profilaktyce. Wyrazem tego były odpowiednie ministerialne depar
tamenty, wydziały na szczeblach kuratoriów i komisje sięgające dolnych szczebli admini
stracji państwowej. Równocześnie powstały takie instytucje, jak kuratorskie ośrodki pracy
z młodzieżą, osiedlowe ośrodki działające przy spółdzielniach mieszkaniowych, itp. Pozor
nie kraj został pokryty siecią instytucji, które statutowo powinny się zajmować profilaktyką.
Zadania związane z zapobieganiem patologii wpisywane były w programy działań instytu
cji społecznych i politycznych, zwłaszcza młodzieżowych. Oprócz szkół, które tradycyjnie
obarczano również tym zadaniem, zwalczaniem patologii miały się zajmować zakłady pra
cy niezależnie od profilu produkcyjnego. W istocie, oprócz niezmiennych programów
i sprawozdań cały ten system był daleki od rzeczywistości, która nagle zaskoczyła zjawi
skami, „z urzędu” obcymi Polsce (narkomania, przemoc zbiorowa, itp.). Już na tym etapie,
zarówno w opracowaniach naukowych, jak i w dyskusjach podkreślano (oprócz inercji każ
dej z instytucji) brak koordynacji i głębszego rozeznania potrzeb i możliwości działania.
Nie analizując dalej tego aspektu rzeczywistości, należy zatem podkreślić potrzebę sko
ordynowanych działań w zakresie profilaktyki, zaczynając od szczebla lokalnego. Podob
nie jak w przypadku systemu alternatywnego, tak i system lokalny musi mieć odpowiednie
zapisy prawne, które pozwolą na odpowiedzialne działanie i decyzje uwzględniane przez
lokalne władze administracyjne. W pierwszym rzędzie wynika to z potrzeby koordynacji;
musi powstać Lokalna Rada do Spraw Profilaktyki. Ukonstytuowanie się takiej rady po
winno nastąpić poprzez skupienie odpowiednich fachowców z różnych dyscyplin nauko
wych i obszarów praktyki związanej z przestępczością, dewiacjami psychicznymi i społecz
nymi, polityką społeczną, prawem, medycyną, wychowaniem i działalnością wśród mło
dzieży. Inicjatywa tworzenia takiej rady może wychodzić od funkcjonujących już organiza
cji, może się rodzić w umysłach jednostek, ale władze administracyjne powinny otaczać te

200

starania wielką pomocą, a w końcowej fazie przyznać radzie odpowiednie prawne kompe
tencje i wsparcie. O potrzebie powołania takiego organu koordynującego można się przeko
nać, gdy weźmiemy pod uwagę fakt istnienia różnych ośrodków terapii i programów opra
cowywanych przez organizacje państwowe, kościelne, stowarzyszenia i szkoły, które mimo
często oryginalnego programu i niewątpliwych sukcesów pozostawiają większość młodzie
ży poza granicami swych oddziaływań.
Funkcje Rady Koordynacyjnej sprowadzają się nie tyle do ujednolicenia programów
profilaktyczno-terapeutycznych, gdyż w tym zakresie pożądana jest twórczość i oryginal
ność, co do ujawniania potrzeb i zapewnienia warunków koniecznych do objęcia profilakty
ką najszerszych kręgów młodzieży. Rada jest również pośrednikiem między ośrodkami
i projektami, a władzą administracyjną, sądem, policją, itp. Ważnym zadaniem jest również
poszukiwanie fachowców dla poszczególnych ośrodków, wymiana doświadczeń, teoretycz
ne i praktyczne szkolenie kadr specjalistycznych, a także nieprofesjonalistów przydatnych
w programach profilaktyki.
W zakresie funkcji mediacyjnych chodzi głównie o negocjacje z władzami w kwestii de
cyzji dotyczących skierowania wychowanków do instytucji zamkniętych, o doradztwo są
dowe i o interwencje w różnych służbach specjalistycznych.
Zasadniczą jednak funkcją Rady jest koordynacja badań diagnostycznych zmierzają
cych do wyselekcjonowania jednostek potrzebujących opieki i uczestnictwa w programie.
Jak już zaznaczyłem, idealnym rozwiązaniem byłoby objęcie profilaktyką całej populacji
młodzieży. Oczywiście, cała populacja nie może i nie musi być przedmiotem rzeczywistych
działań profilaktycznych. Traktujemy ją jako teoretyczną, potencjalną bazę dla profilaktyki,
w której trzeba szukać jednostek zagrożonych. Dotyczy to głównie diagnozy zaburzeń.
Prowadzenie badań diagnostycznych wiąże się przede wszystkim z dwoma problemami:
okresem rozwojowym (wiekiem), w którym należy je prowadzić na całych populacjach,
oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi. Z przynajmniej tych dwóch względów po
czątkowe badania diagnostyczne należałoby prowadzić w szóstym roku życia (pierwszy
okres badań). Po pierwsze dlatego, że w warunkach polskiego systemu szkolnego jest to
początek nauki szkolnej - klasa zerowa. Chociaż na pierwszy rzut oka zadanie to wydaje się
niewykonalne, to jednak w konkretnej szkole rzadko się zdarza, aby do klas zerowych zgło
szono więcej niż 100 dzieci. Przy odpowiednich narzędziach badawczych badanie takiej
populacji nie jest więc niemożliwe. Drugi argument, przemawiający za wiekiem sześciu lat,
jest natury merytorycznej. Jak już wspomniałem w dwóch miejscach tej książki, zgodnie
z wynikami badań psychiatrów kanadyjskich właśnie około szóstego roku życia u pewnej
części dzieci pojawiają się wyprofilowane już symptomy zaburzeń w zachowaniu, co
wyraźnie utrudnia proces rozwoju społecznego dziecka. Już wtedy konieczna jest specjali
styczna i długotrwała interwencja terapeutyczna. Nieujawnienie tego stanu i niepodjęcie in
terwencji doprowadza do spotęgowania zaburzenia, co w warunkach szkoły nie jest rzadkie.
Brak ujawnienia takich wczesnych zaburzeń sprawia, że nakładające się niekorzystne wpły
wy zewnętrzne (rodzinne, szkolne i grup rówieśniczych) powodują nie tylko pogłębienie
zaburzeń, ale równocześnie w zdecydowanym stopniu utrudniają diagnozę prowadzącą do
ujawnienia przyczyn pierwotnych.
Drugi okres badań diagnostycznych powinien przypadać na początek okresu dorastania,
w którym u pewnej części młodzieży istniejące zaburzenia wzmagają się, ogół młodzieży
doznaje przejawów dezintegracji osobowości, przejawia wiele symptomów dewiacji, a duża
część młodzieży wchodzi na drogę przestępczą. Dzięki badaniom można całą zbiorowość
młodzieży dewiacyjnej podzielić na odpowiednie klasy, których różnicującym kryterium
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będzie etiologia i okres pojawienia się zaburzeń i przestępczości. W ten sposób możliwe
będzie oddzielenie tych dzieci, których dewiacje są przejściowe, związane z okresem dora
stania, od tych, których poważne dewiacje komplikują się i stają się stylem życia.

5.5. Metoda diagnozy i selekcji
Przyjęcie zasady, według której diagnoza zaburzeń i dewiacji w zachowaniu winna być
dokonywana w całej populacji dzieci i młodzieży, a ściśle: w całej populacji w dwóch okre
sach rozwojowych, określa dobór odpowiednich narzędzi badawczych, które z jednej strony
pozwalają na obiektywną diagnozę, a z drugiej pełnią funkcje selekcjonujące. Bazowanie
na dużych populacjach wyjściowych pociąga następny wymóg, który musi spełniać podsta
wowe narzędzie diagnostyczno-selekcyjne: musi ono być „ekonomiczne”, tzn. jego użycie
nie powoduje specjalnych nakładów wiążących się z badaniami, a przede wszystkim po
zwala na przeprowadzenie badań w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego wybór narzędzia
badawczego jest tutaj zagadnieniem niezwykle istotnym. W literaturze psychologicznopedagogicznej opisane jest kilka narzędzi, które pod pewnymi względami mogłyby spełniać
powyższe kryteria, a niektóre z nich były stosowane w praktyce, głównie w Poradniach
Wychowawczo-Zawodowych czy różnych ośrodkach diagnostyczno-selekcyjnych. Do naj
bardziej znanych należy Arkusz Diagnostyczny (w trzech wersjach) D.H. Stotta - J. Kono
pnickiego, Arkusz B. Markowskiej, Skala Nieprzystosowania L. Pytki. Ponieważ narzędzia
te były wielokrotnie stosowane w badaniach, prezentowano ich budowę i zasady postępo
wania - nie ma potrzeby szczegółowego ich opisu. W kontekście rozważanego tutaj zagad
nienia warto jedynie nadmienić, że właściwie żadne z tych narzędzi nie odpowiada kryte
riom, jakie wynikają z postulowanych wyżej badań na dużych populacjach. We wszystkich
wymienionych narzędziach można się dopatrzyć kilku istotnych ograniczeń, takich jak: sto
sowalność do określonych granic wiekowych, duża czasochłonność, niezbyt wielka diagnostyczność, „przestarzała” treść określająca istotę symptomów, itp.
W sytuacji odczuwanego braku rzetelnych metod i środków diagnozowania zaburzeń
w zachowaniu i niedostosowania społecznego prowadzącego do głębokich patologii i prze
stępczości, warto chociażby skrótowo wspomnieć o Arkuszu Diagnostycznym Thomasa
M. Achenbacha (Wydział Psychiatrii Uniwersytetu Vermont w Burlington), który znany jest
w kilkudziesięciu krajach i jest stale doskonalony - ostatnia wersja pochodzi z 1991 roku.
Arkusz ten (Behavioral Checklist) został opracowany w trzech wersjach:
1) Teachers Report Form - przeznaczony dla nauczycieli,
2) Child Behavior Checklist (4-18)- dla rodziców,
3) Youth Self- Report - wypełniany przez samą młodzież.
Poszczególne wersje mogą być stosowane oddzielnie albo łącznie i wtedy można po
równywać dane z trzech źródeł. Autor zaleca, aby w zależności od różnych celów arkusz
był wykorzystywany łącznie z innymi danymi, jak np. testy uzdolnień, ocena rozwoju fizy
cznego, dane z obserwacji, wyniki badań psychiatrycznych, itd. Oprócz wstępnych infor
macji o uczniu, za pomocą arkusza można uzyskać dane o postępach w nauce i ogólnym
funkcjonowaniu ucznia w szkole i środowisku: o udziale w formalnych i nieformalnych
grupach oraz o aktywności i zainteresowaniach. Zasadnicza część wszystkich wersji bada
rozwój psychofizyczny oraz zaburzenia w emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu
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ucznia. Wersje dla nauczycieli i rodziców zawierają 113 itemów opisujących zachowania
o znaczeniu diagnostycznym, które są oceniane w skali trzystopniowej. Warto zaznaczyć,
że Behavioral Checklist został wystandaryzowany na dużej populacji oraz posiada staran
nie opracowane normy i profile.
Profile wykreśla się na podstawie wyników pochodzących z ośmiu skal: wycofanie, za
burzenia somatyczne, lęk-depresja, problemy w zachowaniu społecznym, problemy w my
śleniu, zaburzenia w koncentracji uwagi, zachowania przestępcze i zachowania agresywne.
Wyniki badań ujmuje się w ramach poszczególnych skal oraz w ogólniejszych skalach Intemalizing i Externalizing. Można również obliczyć wynik ogólny. Istota polega na porów
naniu wyników konkretnego ucznia z grupą standardową. W zestawie pomocy znajdują się
szczegółowe normy dla chłopców-dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat (self-report od 11 do
18 lat). Profile wskazują dziedziny, w których dziecko jest w normie, w strefie granicznej
(ryzyka) lub klinicznej. Dzięki temu, można decydować o klasyfikacji dziecka do klas spe
cjalnych, różnych form opieki, terapii, itd.
Autor widzi szczególne zastosowanie arkusza w warunkach szkoły, a zwłaszcza do
diagnozy zaburzeń emocjonalnych i społecznego niedostosowania. W kilku fragmentach
opracowań teoretycznych towarzyszących arkuszom (cała bibliografia liczy ok. 1041 prac
w różnych językach) podkreśla się konieczność zwiększania udziału nauczycieli w kiero
waniu prawidłowym rozwojem emocjonalnym i profilaktyce niedostosowania - przestęp
czości. W warunkach polskich arkusz wymaga specjalnych badań i prac adaptacyjnych.
Warto podkreślić, że psychiatrzy z Instytutu w Toronto, na których się powoływałem,
stosowali arkusze Achenbacha do weryfikacji głównych założeń swojej koncepcji zaburzeń
- przestępczości. Niewątpliwie, środek ten byłby bardzo przydatny w diagnozie i selekcji
uczniów w ramach lokalnego systemu profilaktyki.

5.6. Rola nauczycieli w profilaktyce
Niezwykle istotnym ogniwem w lokalnym systemie profilaktyki jest szkoła. Niezależnie
od zmieniających się wizji i koncepcji w zakresie społecznych zadań szkoły, jej funkcja
profilaktyczna nigdy nie może być pomniejszana. Konieczność wypełniania przez szkołę
funkcji profilaktycznej nie wynika z uproszczenia całego problemu zapobiegania dewia
cjom młodzieży, z „zepchnięcia niewdzięcznego zadania”, lecz z samej istoty i głównych
uwarunkowań współczesnych dewiacji. Dotyczy to zarówno przestępczości, jak i wszelkich
uzależnień, głównie narkomanii.
Wspomniany już kilkakrotnie D. Glaser na podstawie bogatego materiału empirycznego
udokumentował, że główną przyczyną wysokich wskaźników przestępczości wśród mło
dzieży objętej obowiązkiem szkolnym jest nieatrakcyjność szkoły i brak powiązań aktyw
ności uczniów z ich oczekiwaniami życiowymi oraz poczucie unikania szans ich realizacji
w czasie pobytu w szkole. Konsekwencją takiej atmosfery szkoły jest przeżywanie nudy,
która dla coraz większej liczby uczniów staje się nieznośna i motywuje do zachowań
zastępczych, rozładowujących. Nuda jest bezpośrednim impulsem przestępstw gwałtow
nych, a w przypadku jednostek nastawionych bardziej konformistycznie działa jako deter
minanta ucieczki w narkomanię.
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Obok nudy, niezwykle poważnym (i wzrastającym) uwarunkowaniem dewiacji zacho
wań jest brak wizji życia godnego człowieka, życia wartościowego, do którego się dąży
poprzez wzorowanie się na autorytetach. Uwarunkowanie to jest niezwykle istotne zwłasz
cza w dzisiejszej sytuacji polskiej, gdzie zanik autorytetów połączony jest nie tyle z bra
kiem nowych wzorów osobowych, ile w jeszcze większym stopniu z ich kompromitacją.
Uwarunkowania te są uniwersalne we współczesnym świecie i w wielu krajach, po ich
uświadomieniu, dokonuje się zasadniczych zmian w strategii walki z patologią. Istotą tych
zmian jest koncentrowanie się na czynnikach społecznych i egzystencjalnych problemach
jednostek, rozwijanie różnorodnych programów wychowania moralnego i społecznego oraz
zaspokajanie autentycznie odczuwanych potrzeb biopsychicznych. W konsekwencji, na
gruncie walki z przestępczością oznacza to odchodzenie od modelu represyjnego, a w przy
padku uzależnień - od detoksykacji i farmakologii jako jedynego sposobu. Te strategiczne
zmiany wyznaczają edukacji ważne zadania, a szkołę plasują w centrum lokalnego systemu
profilaktyki. Mówiąc o szkole, w gruncie rzeczy mamy na myśli szeroko pojmowaną dzia
łalność nauczycieli.
W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba opracowywania i realizacji programów wy
chowania moralnego, które z jednej strony prowadziłyby do przyswajania pojęć i zasad mo
ralnych, rozumienia różnorodnych sytuacji wyboru, zrozumienia konieczności społecznej
komunikacji, a z drugiej ostrzegałyby przed konsekwencjami łatwego stylu życia.
Istnieją wzory takich programów, z których część nawiązuje do zasad behawioryzmu,
a inne do psychologii psychodynamicznej i humanistycznej. Niekiedy programy te są skon
centrowane na usuwaniu konkretnych braków i wykształconych form zaburzeń w zachowa
niu (np. agresywność), ale większość uwzględnia zasady i treści moralnie konieczne w pro
filaktyce wielu zachowań dewiacyjnych. Przykładowo można wymienić amerykańskie pro
gramy: edukacji charakteru, klasyfikacji wartości (Raths L.E. Harmin, M. Simon S.B.
1978), a także koncepcję wychowania moralnego według L. Kohlberga (1976). Zajęcia we
dług tych programów mogą być prowadzone przez przygotowanych trenerów, lub na róż
nych przedmiotach, przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli (Z. Kwieciński 1972).
Na wzór zachodnich systemów mogą być wprowadzone programy z cyklu: „Promocja
zdrowego zachowania”, obliczone głównie na zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi.
Tego typu przedsięwzięcia z powodzeniem mogłyby trafić w pustkę, jaka się wytworzyła po
usunięciu nieefektywnych form „wychowania ideowo-politycznego”. Programy te nie spro
wadzają się do tradycyjnego przekazywania wiedzy moralnej, ale są realizowane w toku
różnorodnych ćwiczeń oraz dyskusji, zakładających autentyczny dialog, moralne wybory
i decyzje w zaaranżowanych sytuacjach społecznych. Zaletą tych programów jest możli
wość stosowania ich na różnych przedmiotach, a w szczególności przez wychowawców
klas; są one bezpośrednią okazją przejścia do specjalistycznych technik psychoterapeutycz
nych. Jednak najważniejsza rola nauczycieli sprowadza się do pomocy uczniom w rozwią
zywaniu autentycznych problemów życiowych. Z analizy skuteczności różnorodnych tech
nik psychoterapeutycznych, jakiej dokonano w Kanadzie, wynika, że w przypadku zacho
wań agresywnych skuteczność ta jest prawie żadna, zwłaszcza wtedy, gdy techniki te są
realizowane w izolacji od realnych problemów młodzieży. Jest natomiast wiele faktów
wskazujących na to, że działalność nauczycieli i innych osób z bezpośredniego otoczenia
młodzieży, wyrażająca się w pomocy w nauce, poprawie stosunków interpersonalnych, po
mocy materialnej, skierowaniu do atrakcyjnej szkoły zawodowej i działaniu na rzecz stabi
lizacji życiowej, owocuje równocześnie poprawą zachowania i spadkiem zachowań prze
stępczych.
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Dopóki w naszym systemie edukacyjnym specjalnie przygotowani do tych zadań peda
godzy i pracownicy społeczni (środowiskowi) będą rzadkością, zadania te muszą być pod
jęte przez nauczycieli. Problemem otwartym pozostaje przygotowanie nauczycieli do takiej
działalności wychowawczo-terapeutycznej oraz jej organizacja. W tym zakresie wielkie
możliwości tkwią w inicjatywie nie tylko poszczególnych szkół i samych nauczycieli, ale
również takich ogniw struktury edukacyjnej, jak ośrodki metodyczne (WOM), które statu
towo zobowiązane są również do działań wychowawczych. Ponadto, jeśli obecnie trwają
spory co do kierunków, treści i form działań szkoły w ramach poszerzonego „pensum dyda
ktycznego” i zobowiązań nauczycieli wobec szkoły poza dotychczasowym limitem godzin,
to pojawia się dobra okazja do podjęcia zadań z zakresu profdaktyki.
Wszelkie decyzje dotyczące dziecka zagrożonego dewiacją i kierunki działań profilakty
cznych nie mogą się obejść bez fachowej diagnozy uwzględniającej symptomy i stopień za
burzeń oraz ich czynniki etiologiczne. Jeśli rozpatrzymy wszystkie możliwości w tym zakre
sie, jakie istnieją w naszym systemie edukacyjnym, służbie zdrowia i opiece społecznej, to
okaże się, że niezbędność nauczycieli jest tutaj oczywista. Tylko nauczyciele mogą dostar
czyć potrzebnych informacji o przejawach niedostosowania i o szansach twórczego rozwoju
osobowości dziecka. Informacje te są szeroko wykorzystywane w krajach, w których obok
zasadniczego systemu edukacyjnego rozbudowany jest system profilaktyki, zdrowia i opieki.
Do tych zadań nauczyciele muszą być jednak odpowiednio przygotowywani - zarówno
w toku studiów uniwersyteckich, jak i systemie kursów i studiów podyplomowych.
Zasadnicze kompetencje nauczycieli w zakresie profilaktyki sprowadzają się do umiejęt
ności prowadzenia obserwacji dziecka, zgodnie z wymogami adekwatnej diagnozy i nauko
wego badania. Mimo stosowania wielu technik psychologicznych i socjologicznych,
w przypadku edukacji i profilaktyki obserwacja zawsze będzie podstawową i najważniejszą
metodą badawczą. Dostarcza ona danych najpełniejszych, najbardziej obiektywnych i może
sięgać do tych sfer życia dziecka, które nie są dostępne w innym postępowaniu badawczym.
Aby obserwacja była skuteczna, musi spełniać określone wymogi. Dane obserwacyjne mu
szą zawierać obiektywne, zweryfikowane (w toku porównywania z danymi pochodzącymi
od innego obserwatora) fakty, ujmujące istotne symptomy odpowiedniego stadium zaburze
nia zachowania i procesu niedostosowania. Nauczyciel musi zatem posiadać wiedzę psy
chologiczną, metodologiczną oraz dysponować narzędziami badawczymi (arkusze obser
wacyjne). Dopóki będzie on tego wszystkiego pozbawiony, wszelkie dane, na których opie
ra się diagnoza, a w dalszej kolejności działania profilaktyczno-terapeutyczne, będą kwe
stionowane i mało użyteczne.

5.7. Doświadczenia z realizacji projektu profilaktyki w środowisku
lokalnym
Opisane wyżej propozycje wynikają po części z analizy fachowej literatury, przedsta
wiającej założenia i doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów profilaktyki resocjalizacji w środowisku lokalnym (Chicago Area Project, Program Bostoński), i z uwz
ględnienia wyników badań nad skutecznością różnych form przeciwdziałania przestępczo
ści, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich latach. Dążąc do skonkretyzowania problemu
profilaktyki w środowisku lokalnym w postaci zarysu projektu działań praktycznych, pro
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pozycje te będą uzupełnione doświadczeniami z dwuletniego okresu realizowania projektu
w środowisku krakowskiego Kazimierza. Projekt realizowany był w latach 1991/1992
i 1992/1993. W zasięgu działań profilaktycznych znalazły się trzy szkoły podstawowe Ka
zimierza. Wybór miejsca realizacji projektu podyktowany był przede wszystkim możliwo
ścią wykorzystania bazy kadrowej, organizacyjnej i materialnej Młodzieżowego Domu
Kultury funkcjonującego na krakowskim Kazimierzu, którego jednym z zadań jest zapobie
ganie rozwojowi niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży wychowującej się w śro
dowisku o dużych rozmiarach przestępczości i demoralizacji, a równocześnie zachowujące
go wiele cech tradycyjnej społeczności lokalnej. Dotychczasowe oddziaływania Młodzieżo
wego Domu Kultury były niewątpliwe i wyrażały się głównie w rozwoju zainteresowań
młodzieży, zapobieganiu i usuwaniu trudności w nauce oraz kształceniu wartościowych
form spędzania wolnego czasu. Ale tak jak w większości przypadków, z różnorodnych form
działalności MDK korzystali głównie uczniowie, którzy nie mieli poważniejszych kłopotów
w nauce i nie wyróżniali się negatywnymi formami zachowania. Z relacji nauczycieli wyni
kało, że w środowisku Kazimierza funkcjonują nieformalne destruktywne grupy, do których
należy sporo uczniów z trzech najbliższych szkół. Najczęściej byli to uczniowie wywodzą
cy się z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, mocno wrośnięci w tradycyjną oby
czajowość i podkulturowe wartości Kazimierza.
Projekt opierał się na założeniu, według którego zintensyfikowana działalność opiekuń
cza, pomoc młodzieży w rozwiązywaniu rzeczywiście przeżywanych problemów, pomoc
rodzinie w zakresie trudności w nauce, kształtowanie prawidłowych stosunków rówieśni
czych, rozwijanie zainteresowań w dobrze zorganizowanym czasie wolnym od nauki oraz
zajęcia o charakterze relaksacyjno-terapeutycznym, przyczynią się do zabezpieczenia mło
dzieży przed rozwinięciem się zaawansowanych form niedostosowania. W szczególności
chodziło o eliminowanie zachowań przestępczych i dewiacyjnych u tych uczniów, z który
mi od dłuższego czasu nie mogli sobie poradzić rodzice i nauczyciele. Równocześnie
w projekcie zakładano wypracowanie zasad i metod pomiaru efektów różnorodnych form
oddziaływania profilaktycznego. Zachodziła zatem konieczność dokonania wstępnej i koń
cowej diagnozy niedostosowania społecznego uczniów objętych projektem, czyli oceny
„przyrostu” uspołecznienia i stopnia wyeliminowania zachowań destruktywnych oraz prze
wartościowań w głębszych sferach osobowościowych regulujących zachowania o charakte
rze społecznym. Z tych względów projekt zakładał trzy etapy realizacji:
1) etap diagnozy wstępnej,
2) główna faza, czyli oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne,
3) pomiary końcowe i. ocena skutków oddziaływań.
Diagnozą objęto uczniów klas IV-VII trzech szkół dzielnicy Kazimierz i przeprowa
dzono ją zgodnie z koncepcją diagnozy - selekcji D.H. Sotta-J. Konopnickiego (1972).
W wyniku zastosowania wstępnej wersji „6 - pytań” oraz pełnej wersji Arkusza Diagno
stycznego Dziecko w szkole wyselekcjonowano 87 uczniów niedostosowanych społecznie.
W drugiej fazie diagnozy całą grupę zakwalifikowano do następujących typów niedosto
sowania:
Wrogość (Wr) - 21 uczniów,
Zahamowanie (Z) - 14 uczniów,
Niekonsekwencja (Q) - 5 uczniów,
Aspołeczność (As) - 4 uczniów,
Zaburzenia w zachowaniu (wstępna faza niedostosowania) - 33 uczniów.
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Taki rozkład rodzajów niedostosowania jest zbliżony do rozkładów otrzymywanych
w innych badaniach przy zastosowaniu Arkusza Diagnostycznego D.H. Stotta. Dodatkowo,
w klasach, do których należeli wyselekcjonowani uczniowie, przeprowadzono test socjometryczny, badania agresji za pomocą kwestionariusza WIACH oraz poczucia kontroli
kwestionariuszem KBPK.
W pierwotnej wersji programu badawczego przewidywano również prowadzenie bieżą
cych spostrzeżeń zachowań wyselekcjonowanych uczniów za pomocą Arkusza zmian w za
chowaniu, ale ta część programu okazała się zbyt uciążliwa dla wychowawców-instruktorów i nie została zrealizowana. Badania te uzupełniały wstępną diagnozę, która w całości
miała prowadzić do typologii dzieci niedostosowanych i doboru zróżnicowanych oddziały
wań terapeutyczno-resocjalizacyjnych oraz miała być podstawą do odniesień ewentualnych
zmian osobowościowych i behawioralnych w końcowej fazie projektu. Od tego momentu
rozpoczęła się druga, główna faza realizacji projektu. Najtrudniejszym jej momentem był
sam początek, kiedy starano się w rozmaity sposób zachęcić do udziału w programach tych
uczniów, dla których był właściwie przeznaczony projekt profilaktyki. Oprócz wielu zabie
gów, bardzo skutecznym sposobem okazały się skierowane do uczniów zaproszenia (pisem
ne) na atrakcyjne zajęcia kulturalno-rozrywkowe oraz zachęty ze strony stałych uczestni
ków i rozmowy z rodzicami. Przez kilka pierwszych miesięcy w różnorodnych formach za
jęć brało udział od 60 do 70 procent uczniów zdiagnozowanych jako niedostosowani. Po
tym okresie liczba uczestników znacząco spadła i ukształtowała się grupa 35 uczniów syste
matycznie uczestniczących w zajęciach.

Kadra wychowawcza i program zajęć
W realizacji projektu profilaktyki uczestniczyła grupa kilkunastu studentów pedagogi
ki resocjalizacyjnej, a ich głównym zadaniem była pomoc w nauce uczniom opóźnionym.
Zajęcia typu korekcyjnego odbywały się w godzinach popołudniowych w salach MDK. Po
przez pedagogów szkolnych ze szkół objętych projektem starano się utrzymywać kontakt
z nauczycielami przedmiotów, w których uczniowie mieli największe zaległości. Studenci
wraz z kadrą instruktorską prowadzili również zajęcia w grupach i sekcjach zainteresowań
działających w MDK, a ich zadania polegały na integrowaniu uczniów niedostosowanych
z uczniami uczestniczącymi w zajęciach od dłuższego czasu na zasadzie dobrowolności.
W MDK działało kilkanaście sekcji, ale uczniowie wybierali te, które kojarzą się z możli
wością zwiększania siły i sprawności fizycznej, a rozwijana w nich aktywność ma charakter
relaksujący (karate, podnoszenie ciężarów, gry sportowe). Wśród uczniów o wrogich i agre
sywnych formach zachowania szczególną popularnością cieszyły się zajęcia karate. Z bie
giem czasu, przerodziły się w treningi walk wschodnich, w które wplatano coraz więcej ele
mentów kultury fizycznej, terapeutycznych i wychowania moralnego.
W miarę możliwości finansowych organizowano wycieczki i tzw. małą turystykę. Naj
większe jednak możliwości integracji uczniów niedostosowanych tkwiły w organizowa
nych obozach w okolicach górskich (zorganizowano dwa letnie i jeden zimowy). Wychowawczo-profilaktyczne wartości tych imprez tkwiły nie tylko w ich formach, ale i w tym,
że pozwalały one wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, społeczną użytecznością, po
mysłowością i możliwością zdobycia uznania podczas długiego okresu przygotowywania
obozu. W toku wypróbowywania różnych form pracy z młodzieżą szczególnie efektywne
z punktu widzenia profilaktyki i korekcji zachowań okazały się bezpośrednie, indywidual
ne kontakty studentów z uczniami. W kilku przypadkach te kontakty i oddziaływania wy
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chowawcze można bez zastrzeżeń traktować jako oparte na dialogu spotkania przeradzające
się w zażyłe przyjaźnie. Z tych doświadczeń można wnioskować o dużych możliwościach
rozwijania więzi z wychowankami pozbawionymi konstruktywnych układów społecznych.
Przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania projektu, cały zespół kierowniczy i instruktor
ski spotykał się na zebraniach i konsultacjach wypracowujących zasady i nowe adekwatne
formy działań. Największą przeszkodę stanowił brak dostatecznego zabezpieczenia finanso
wego i właściwego zrozumienia ze strony lokalnych władz (a w pewnym okresie również
administracji MDK). Z tych względów po dwóch latach projekt został zawieszony. W pro
gramie działań znalazły się zajęcia o charakterze superwizingu, prowadzone przez terapeutę
doświadczonego w korekcji zachowań dzieci i młodzieży. Efekty tych spotkań uwidoczniły
się szczególnie w zwiększeniu skuteczności bezpośrednich oddziaływań studentów na mło
dzież, a konkretnie - w stosowaniu skutecznych technik socjotechnicznych i dialogowym
podejściu do młodzieży.
Nieoczekiwane przerwanie projektu nie mogło przynieść pełnego zakończenia wszy
stkich zaplanowanych kierunków działań i wszechstronnej, wyczerpującej oceny. Badania
przeprowadzone po dwóch latach (kwestionarusze: agresji WIACH oraz poczucia kontroli
KBPK) nie ujawniły istotnych pozytywnych przyrostów w zakresie sfer osobowości regu
lujących zachowanie. Równocześnie, w okresie dwóch lat znacząco zmniejszyła się liczba
zachowań destrukcyjnych i skierowanych przeciwko porządkowi prawnemu oraz różnorod
nych kłopotów wychowawczych. Te fakty mogą być dowodami sukcesów, ale zasadniczo
projekt przeprowadzony na Kazimierzu nie może być w pełni oceniony - chociażby ze
względu na jego krótkotrwałość i niekorzystny okres, w którym był realizowany. Warto jed
nak podkreślić, że doświadczania wyniesione z jego realizacji całkowicie przemawiają za
słusznością idei profilaktyki w środowisku lokalnym. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
w sytuacji obojętności, a często nawet przeciwdziałań ze strony administracji szkolnej
i władz lokalnych, działania na rzecz dzieci i młodzieży spotykają się z poparciem osób, na
które ta działalność jest skierowana (dzieci, rodziców, nauczycieli). Pozytywne skutki pro
jektu uwidoczniły się w doświadczeniu w zakresie konstruowania planu wielokierunko
wych działań, ich koordynacji, zabezpieczania środków na ich realizację, a nade wszystko
w poszerzeniu stopnia odczuwania problemów młodzieży i środowiska oraz zdobyciu
umiejętności ich praktycznego rozwiązywania przez osoby pełniące funkcje kierownicze,
instruktorskie, terapeutyczne i wychowawcze.

5.8. Współczesne inicjatywy w profilaktyce przestępczości
w wielkich miastach
Badania empiryczne, inspirowane ekologicznym ujęciem problemu przez Szkołę Chica
gowską, przyczyniły się nie tylko do reinterpretacji pierwotnych poglądów dotyczących
szczególnej predyspozycji do przestępczości niektórych ras i narodowości, ale wykazały
równocześnie istotną zależność między przestępczością a warunkami życia ludzi w wiel
kich miastach.
W zakres tych warunków wchodzą nie tylko topograficzny układ miasta i warunki eko
nomiczne, ale również charakter więzi społecznej (strefa przejściowa, obszary o dużej ru
chliwości poziomej i pionowej - teoria Clowarda-Ohlina), zakres i siła kontroli społecznej,
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typ i funkcjonowanie instytucji społecznych oraz to wszystko, co składa się na tzw. trans
misję kulturową.
Poznanie tych zależności w połączeniu z wynikami badań psychologicznych nad oso
bowościowymi i interpersonalnymi uwarunkowaniami przestępczości (rola jednostek przy
wódczych) zaowocowało już w okresie międzywojennym zakrojonymi na szeroką skalę
eksperymentami, obliczonymi na opanowanie rozmiarów przestępczości w wielkich mia
stach (Chicago Area Project).
Idee profilaktyki inspirowały dalsze koncepcje realizowane w warunkach niespotykane
go wzrostu przestępczości po II wojnie światowej (projekt bostoriski). Oprócz projektów
skierowanych bezpośrednio na młodzież, opracowywane są programy prewencyjne, zmie
rzające do poprawy bezpieczeństwa ogólnego w wielkich miastach, a przynajmniej w nie
których ich obszarach. Spośród tych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje koncepcja
„strefy bezpiecznej” Oskara Newmana z roku 1972. Według tego autora, na popełnienie
przestępstwa w dużym stopniu wpływa samo miejsce, a więc w dużych miastach można
wyróżnić miejsca o szczególnie dużej częstotliwości popełniania przestępstw. Miejsca te to
już nie klasyczne „strefy przestępczości”, lecz węższe przestrzenie wypełnione symbolami
i znaczeniami, które przez potencjalnego przestępcę mogą być postrzegane jako ułatwiające
lub utrudniające czyn przestępczy. Do przestrzeni ułatwiających przestępstwa można zali
czyć newralgiczne punkty miasta o dużej ruchliwości, anonimowej styczności i obecności
ludzi, którzy są dobrym obiektem realizacji przestępczych zamiarów (czyli stania się ofiara
mi). O zakwalifikowaniu danego miejsca do bezpiecznego decyduje odpowiednia forma,
np. architektoniczna. Tezę tę potwierdziły liczne badania wykazujące, że osiedla łubiane
przez mieszkańców, mające „ludzką twarz”, są o wiele bezpieczniejsze od typowych osiedli
komunalnych, które O. Newman nazywa „ściekami”.
Mianem strefy bezpiecznej można określić miejsca nasycone instytucjami kontroli społe
cznej, kulturalnymi czy kościelnymi, w których przebywają ludzie nastawieni na realizację
potrzeb nie kolidujących z potrzebami innych ludzi. Chociaż pojęcie „strefy bezpiecznej”
zawiera w sobie jednostronny determinizm (nie uwzględnia ono innych, pozaprzestrzennych
uwarunkowań), to jednak ujmuje czynniki bardzo istotne, których opanowanie może rzeczy
wiście przyczynić się do zredukowania liczby przestępstw w dużym mieście. Można zaryzy
kować twierdzenie, że w dużym stopniu „strefy bezpieczne” powstają w wyniku naturalnego
rozwoju miasta, bez intencjonalnego nasycania określonych miejsc elementami „bezpieczny
mi” - elementy te są wprowadzane zgodnie ze swoimi zasadniczymi celami, a w ostatecz
nym układzie przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia bezpieczeństwa.
Z punktu widzenia profilaktyki i prewencji należy pomyśleć o celowym wprowadzaniu
elementów zabezpieczających, którymi mogą być obiekty architektoniczne, jak również
określone urządzenia instytucjonalne i działania specjalnie ukierunkowane na kontrolę za
chowań ludzkich i stan bezpieczeństwa. Takie działania wchodzą w zakres polityki prewen
cyjnej, realizowanej na różnych poziomach życia społecznego, a doświadczenia z tego za
kresu są wymieniane i zalecane przez organizacje poczuwające się do odpowiedzialności za
redukcję przestępczości w różnych zakresach. Do takich organizacji zaliczyć można spe
cjalne agendy Narodów Zjednoczonych, a w szczególności United Nations Office at Vienna, które zbiera nie tylko dane o rozmiarach, rodzajach i genezie współczesnej przestępczo
ści, ale i doświadczenia różnych krajów członkowskich w zakresie ograniczania tego zjawi
ska. W dokumentach ONZ wszystkie znane strategie podzielono dychotomicznie na po
średnie i bezpośrednie (B. Urban, 1995). Do tych ostatnich należą działania prewencyjne,
które wiążą się z koncepcją „strefy bezpiecznej”. Przykładowo można wymienić strategię
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określoną jako „redukcja sposobności dokonania przestępstwa”, na którą składają się takie
działania władz lokalnych i policji, jak oświetlenie ulic czy odpowiednie zabezpieczenia na
etapie projektowania architektonicznego. Do tej kategorii zalicza się wiele zabezpieczeń te
chnicznych, wprowadzanych na osiedlach, w obrębie budynków i ulic. W realizacji takich
zadań wypracowane są nowe formy współpracy społeczeństwa i władz lokalnych z policją
(np. usługi konsultingowe świadczone przez policję).
Warto podkreślić, że ze sprawozdania ONZ jasno wynika, iż koncepcja „strefy bezpiecz
nej” jest obecnie znana nie tylko w USA, ale praktycznie w większości krajów członkow
skich Narodów Zjednoczonych.
W zależności od specyficznych warunków wprowadza się konkretne rozwiązania, skła
dające się na ogólniejszą i powszechnie znaną strategię. I tak, w ramach „patrolowania pre
wencyjnego” tworzone są obywatelskie niezmotoryzowane grupy, Straż Lokalna, Solidar
ność Osiedlowa, Akcje Parafialne, Siły Interwencyjne, Grupy Doradców Młodzieżowych.
W tych rozwiązaniach wykorzystuje się często efektywne środki audiowizualne, a działają
ce grupy mieszkańców osiedla są nieuzbrojone, organizują się spontanicznie i stosują meto
dy oparte na mediacji. Na podkreślenie zasługują „Obywatelskie Stowarzyszenia Prewencji
Kryminalnej”, przybierające formy wzajemnej pomocy, towarzystwa przyjaciół policji, ko
mitety prewencji przestępczości i ochrony dzieci, prywatne straże czy policyjne serwisy.
Autorzy raportu ONZ podkreślają znaczenie stowarzyszeń prywatnych, które skupiają ko
biety, dzieci i dorastającą młodzież. Dostrzegalną formą działania są „kampanie publicysty
czne” angażujące najpopularniejsze mass media realizujące „publiczne studium przypad
ku”, wydawanie pism ulotnych i periodyków oraz „ogólnokrajowe tygodnie prewencji
przestępczości”. Ciekawą formą są konkursy między osiedlami w zakresie programów bez
pieczeństwa mieszkańców.
Niektóre działania bezpośrednie przechodzą w strategie pośrednie, a ich charakter pre
wencyjny zmienia się w długotrwałą formę profilaktyki, np. w Kanadzie wprowadzono na
rodowy program kontroli i ochrony dzieci przed przemocą seksualną, zawierający kombi
nację prawa karnego i instrumentów społeczno-edukacyjnych. Ważne jest, że taki program
przybiera indywidualne, lokalne formy realizacji i angażuje spontanicznie wyłaniające się
grupy realizatorów. Warto podkreślić, że takie grupy dopracowują się oryginalnych metod
działania, ale istnieje również możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia profesjona
listów z zakresu profilaktyki społecznej.
Konfrontując te doświadczenia z polityką profilaktyczno-prewencyjną w Polce zauważa
się, że w naszym kraju, mimo zaawansowanych procesów transformacji ogólnospołecznej
i równoczesnego wzrostu przestępczości, w zakresie profilaktyki i prewencji nie zauważa
się w ostatnich latach istotnego postępu i dorównywania w tym zakresie przodującym
krajom zachodnim. Można powiedzieć, że o ile społeczność lokalna kieruje się zachodnimi
wzorcami życia gospodarczego (co widoczne jest w architektonicznym kształcie środowi
ska lokalnego i stylu życia jego mieszkańców oraz w równoczesnym wzroście zagrożenia
bezpieczeństwa ze strony współmieszkańców), to nie obserwuje się większego zaintereso
wania w zakresie przejmowania ogólnych zasad profilaktyki społecznej i strategii prewencji
przestępczości. Brak postępów we wprowadzaniu nowych strategii występuje w funkcjono
waniu oficjalnego systemu kontroli społecznej, ale przede wszystkim w zakresie poczucia
odpowiedzialności i konkretnej inicjatywy ze strony tej części społeczności lokalnej, która
ma największe możliwości materialnego świadczenia na rzecz walki z przestępczością i za
bezpieczenia ogólnych (ale głównie własnych) interesów.
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Niemniej jednak, w ostatnich latach zauważa się ciekawą, realizowaną w niektórych
większych miastach, inicjatywę określaną jako „Bezpieczne Miasto”. Najczęściej w pro
gramach tych elementem priorytetowym jest zapobieganie demoralizacji młodzieży, a do
jego realizacji organy policyjne starają się pozyskać jak najwięcej organizacji z różnych
stref życia społecznego. Program „Bezpieczne Miasto” jest przykładem zasadniczej zmiany
w praktycznym ujęciu problemów patologii społecznej. Ujęcie to jest bardziej zracjonalizo
wane, czego wyraz stanowi poprzedzanie głównych działań badaniami socjologicznymi
oraz wykorzystanie kompetentnych profesjonalistów zarówno na etapie diagnozy, ustalenia
kierunków działania, jak i doboru metod realizacji. Kompetencje ekspertów wykorzystywa
ne są głównie do informowania społeczeństwa o źródłach i skutkach zagrożeń (przemoc,
agresja, alkoholizm). Istotnym (i nowym) elementem programów jest informacja dotycząca
możliwości uniknięcia skutków przemocy i stania się ofiarą agresji. Na uwagę zasługuje
również wykorzystywanie lokalnych rozgłośni radiowych w celach profilaktycznych, co
koresponduje z praktyką prewencyjną w krajach zachodnich.
Racjonalizacja działań widoczna jest również w zasadniczych zmianach w strukturach
organizacyjnych komend wojewódzkich i rejonowych policji. Dzięki temu problematyka
profilaktyki i prewencji nabiera szerszego zakresu, zwiększa się odpowiedzialność kompe
tentnych specjalistów, a działania policji są wzmacniane fachowym wysiłkiem organizacji
lokalnych i wybitnych osób. Programy „Bezpieczne Miasto” w małym jeszcze stopniu
wprowadzają konkretne działania bezpośrednio likwidujące zagrożenia, a bardziej koncen
trują się na przedsięwzięciach tradycyjnych, możliwych do zrealizowania. Są jednak przy
kładem przechodzenia profilaktyki w formy prewencji lub intencjonalnego przekształcania
profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia w stopień trzeci.
Aby z tego zalążka rozwinęła się utrwalona, ogólna forma strategii zapewniająca bezpie
czeństwo, konieczne są przemyślane decyzje na szczeblu ogólnopaństwowym, dające wła
dzom lokalnym szersze uprawnienia i możliwość większego korzystania z wypracowanych
przez lokalne podmioty gospodarcze środków finansowych. Z drugiej strony, lokalne
wsparcie finansowe i organizacyjne nie może się opierać jedynie na motywach charytatywności, lecz głębokim przekonaniu o konieczności traktowania zapewnienia bezpieczeństwa
jako równorzędnego w stosunku do innych dziedzin życia obowiązku. Działania przeciwprzestępcze nie tylko zaspokajają taką potrzebę bezpieczeństwa, ale równolegle i zwrotnie
zwiększają efektywność wysiłków ukierunkowanych na potrzeby materialne, a przede
wszystkim zapewniają dążenia samorealizacyjne i ukierunkowane na osiągnięcie wartości
uniwersalnych.

Zakończenie

Scharakteryzowane skrótowo i wybiórczo projekty i rozwiązania profilaktyczne nie mo
gą być z wielu względów powtórzone. Niemożność taka wynika z odmienności warunków
każdego środowiska oraz innych układów podmiotowych i przedmiotowych. Z ich opisów
można jednak próbować formułować zasady odnoszące się do ogólnych ram, w których po
winny przebiegać rozwiązania w konkretnych warunkach środowiskowych i ukierunkowa
ne na określone problemy jednostek i grup zagrożonych dewiacją. Uwzględniając potrzebę
pierwotności diagnozy w stosunku do działań o charakterze reformującym, w sytuacji pla
nowania projektu zachodzi potrzeba doboru środków diagnostycznych. Wspomniano
wcześniej, że w tym zakresie odczuwa się duży niedostatek, a nowe środki znajdują się do
piero w fazie prac adaptacyjnych. Wspomnieć jednak warto, że w warunkach polskich do
wykorzystania jest wiele narzędzi, które bezpośrednio i pośrednio mogą służyć do opraco
wywania diagnozy (m.in. arkusz D.H. Stotta, B. Markowskiej, L. Pytki, kwestionariusze do
badania postaw, wiele różnorodnych testów).
Czynnikiem hamującym inicjatywę w zakresie projektów profilaktycznych są środki fi
nansowe. Wiele wskazuje na to, że można głównie liczyć na wsparcie ze strony pozarządo
wych podmiotów funkcjonujących w lokalnych środowiskach. Musi jednak wówczas zo
stać spełniony zasadniczy warunek - dysponenci i właściciele organizmów gospodarczych
muszą się przekonać, że inwestowanie w profilaktykę jest bardziej opłacalne niż podatki
kierowane na utrzymanie coraz droższych więzień.
Właściwie pojęta troska o zabezpieczenie przed eskalacją dewiacji musi również
uwzględniać fakt, że do opracowania projektów i ich realizacji muszą być pozyskani dobrze
przygotowani fachowcy (pedagodzy, psychologowie, socjologowie, prawnicy, różnorodni
terapeuci), którzy będą odpowiedzialni przed społecznością środowiskową.
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TabelaA-Rok 1980
Udział młodzieży w wybranych kategoriach przestępstw na tle ogółu podejrzanych
(woj. krakowskie)

Wybrane kategorie przestępstw

Wiek

Ogółem
podejrzanych

do 17 lat

21-30 lat

17-20 lat

Lb

%

Lb

%

Lb

%

1. Ogółem podejrzani

7599

566

7,44

1120

14,73

2552

3358

2. Uszkodzenie ciała

293

5

1,70

44

15,01

108

36,86

3. Bójki lub pobicia

307

1

19

4. Zgwałcenia

0,32

98

31,92

139

45,27

-

-

7

36,84

9

47,36

-

-

5. Zgwałcenia szczególnie okrutne

-

6. Rozboje

247

30

12,14

93

37,65

97

39,27

7. Włamania do obiektów
społecznych

375

114

30,4

111

29,60

96

25,60

8. Włamania do obiektów
prywatnych

444

112

25,22

127

28,96

40

3153

9. Kradzieże mienia prywatnego

1165

204

17,51

221

18,96

405

34,76

10. Zagarnięcie mienia
społecznego

1067

31

2,90

108

10,22

338

31,67

■-

-

-

-

Tabela B- Rok 1982
Wiek

Ogółem
podejrzanych

17-20 lat

do 17 lat

21-30 lat

Lb

%

Lb

%

Lb

%

7174

470

6,55

928

12,93

2544

35,46

194

6

3,09

14

721

65

3350

329

7

2,12

40

12,15

129

39,20

20

1

5,00

2

10

14

70,00

-

-

-

-

-

-

-

255

20

7,84

65

25,49

125

49,01

434

81

18,66

111

2557

158

36,40

604

100

16,55

174

28,80

224

37,08

1101

173

15,71

199

18,07

396

35,96

711

27

3,79

55

7,73

271

38,11
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Tabela C-Rok 1984

Wiek

Ogółem
podejrzanych

17-20 lat

do 17 lat

21-30 lat

Lb

%

Lb

%

Lb

%

8537

576

6,14

890

10,42

2613

30,60

313

11

3,51

25

7,98

103

32,90

382

6

1,57

81

21,20

156

40,83

54

4

7,40

10

18,51

25

46,29

-

-

-

-

-

-

-

247

36

14,57

66

26,72

104

42,10

319

71

22,25

58

18,18

106

33,22

592

154

26,01

132

22,29

179

30,23

1145

172

15,02

185

16,15

364

31,79

845

52

6,15

73

8,63

272

32,18

TabelaD- Rok 1986

Wiek

Ogółem
podejrzanych

do 17 lat

21-24 lata

17-20 lat

25-30 lat

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

8450

648

7,66

621

7,39

883

10,44

1394

16,49

257

9

3,50

25

9,72

25

9,72

56

21,78

284

9

3,16

60

21,12

62

21,83

51

17,95

20

-

-

4

2,0

4

20,00

5

25,00

11

-

-

2

18,18

3

27,27

5

45,45

153

25

16,33

42

27,45

27

17,64

29

18,95

280

119

42,50

35

12,50

32

11,42

37

13,21

419

120

28,63

59

14,08

58

13,84

73

17,42

753

141

18,72

100

13,28

88

11,68

133

17,66

521

25

4,79

32

6,14

48

9,21

99

19,00
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TabelaE-Rok 1988

Wiek

Ogółem
podejrzanych

do 17 lat

25-30 lat

21-24 lata

17-20 lat

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

6977

761

10,90

631

9,04

635

9,10

1051

15,06

213

8

3,75

31

14,55

25

11,73

39

18,30

232

20

8,62

48

20,68

40

17,24

36

15,51

17,39

6

26,08

5

21,73

13,04

4

-

-

3

75,00

-

131

18

13,74

28

21,37

37

245

107

43,67

43

17,55

503

182

36,18

91

18,09

823

244

29.64

103

510

38

7,45

27

3

23

4

-

-

-

28,24

23

24

9,79

28

11,42

59

11,72

74

14,71

12,51

84

10,20

107

13,00

5,29

31

6,07

89

17,45

17,55

TabelaF-Rok 1990
Wiek

Ogółem
podejrzanych

7545

17-20 lat

do 17 lat

21-24 lata

25-30 lal

Lb

%

Lb

%

Lb

%

Lb

%

630

8,34

540

7,15

433

5,73

555

7,35

204

18

8,82

16

7,84

24

11,76

25

12,25
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6

2,76

62

28,57

31

14,28

41

18,89

20

3

15,00

1

5,00

3

15,00

3

15,00

15

2

13,33

9

60,00

4

26,66

-

-

209

15

7,17

46

22,00

39

18.66

46

22,00

440

95

21,-59

78

17,72

49

11,13

62

14,09

832

159

19,11

144

17,30

110

13,22

118

14,18

1011

206

20,37

134

13,25

91

9,00

145

14,34

4,40

41

6,44

41

6,44

91

14,30

636

28
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TabelaG-Rok 1992

Wiek

Ogółem
podejrzanych

25-30 lat

21-24 lata

17-20 lat

do 17 lat-

%

%

Lb

%

Lb

939

11,26

1029

12,34

1110

13,31

24

10,25

28

11,96

28

11,96

10,43

95

26,09

73

20,05

57

15,65

1

3,70

6

22,22

6

22,22

4

14,81

-

-

3

1,00

270

72

26,66

56

20,74

41

15,18

37

13,70

203

51

25,12

37

18,22

33

16,25

24

11,82

812

185

22,78

191

22,52

102

12,56

90

11,08

1023

288

28,15

131

12,80

100

9,77

123

12,02

442

22

4,97

21

4,75

48

10,85

71

16,06

Lb

%

Lb

8338

834

10,00

234

29

12,39

364

38

27

3

-

-

-

-
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Summary

Deviative behaviour
of the adolescents

In the civilization history there is observed the distinct evolution in the policy of countries in
relation to the youths violating the law.
Although in the whole history there may be found the examplcs of strict treatment of the young
people, however, already in the ancient times they became aware of the necessity of specilic application of law towards children and young adults.
The fundamental turning-point in the humanitarian approach to the young offenders was laying
down the bottom limit of criminal responsibility, introduction of separate and commuted system of
serving a sentencc and application of education modes in the penitentiary establishments.
The most essential innovations in the resocialization of the young people were introduced in the
most devcloped countries of West Europę and the United States.
The humanitarian approach to the treatment of the youths was signilicantly reinforced by the
critique of the penalty of confinement (the end of the 19-th century) and appearance of the scientific
resocialization theories which exposed upbringing in the contact with society. The atlempts of
preventivc solutions and experiences of resocialization in the freedom conditions were the crucial
contribution.
Specilic problems of resocialization appear in connection with appearance of delinquency in
large, disappearing of traditional values and industrial societies community style of life. Specially
difficult aims are linked with the escalation of the drug habit and violent crimes and significant drop
of the lower age-limit of the youths breaking the law.
Along with the pathologization of various social life spheres, the deviation theorists undertook
numerous altempts to explain those phenomena. Among multitude of theories and conceptions the
sociological and psychological approaches happen to be most uselul. The sociological interpretations
reveal social grounds of the deviation formation, especially in the group dimension and give foundations to elaboration of the praclical prophylactic models in the local environment.
In the sociological trend the theories of the social supervision appear particularly clearly (T. Hirschi). The psychological explanations employ the latest experimcntal achievements and the cognitive
and humanistic psychology contemporary approaches. The contcmporary psychology offers grounds
for numerous innovations within linquidation of nceds deprivation of freedom deprived individuals
and its particular applications reveal themsclves in the therapeutic activitics in the natural environment.
Elaboration of the preventive and pedagogical strategies counteracting deviations requirc consideration of specilic psychosocial problems specilic for the growing-up young people at the end of
the 20-th century. The above mentioncd problems are discussed in the First part of the paper. However, the efllcicnl prophylaxis require consideralion of the dcviative behaviours and especially of
their proportions and specilic types. The picturc ol lhal kind may be presented only as a result of the
empiric tests ovcr contcmporary phenomena of deviations. The principlcs, organizalion and the empiric test resulls havc been presented in the sccond part of the paper.
Comparison of the statistical dala (UN sourccs and Polish police-courl data) with the resulls of
the empiric tests among the youths in the schools in Kraków confirmcd world-wide tendencies
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presented in the materials of the international organizations which specialize in deviation studies and
prevention.
As a result of the empiric tests the author of the paper has formulated the following finał thesis:
1) the opinion launched in the seventieth on constant indicators of delinąuency of the youths in
the total delinąuency Structure (17%) is incorrect,
2) in the eighties, and especially in the period of social-govemmental form transformation after
1989, there occurred violenl increase of varied deviative behaviours of the youths (mainly drug-habits and vehement crimes),
3) there was observed a substantial decrease of delinąuent and alcohol and drugs dependent
youths bottom age limit,
4) particular threats of pathology are noticed in the town environments and in some segments of
school youths population - the highest deviation ratios occur among the pupils of the Primary Vocational Schools.
Considering the above results and Iow effectiveness of the resocialization in the penitentary establishments, in the third part of the paper the problem of delinąuency prevcntion in the youths natural environment has been undertaken.
The author assumes that in relation to the individuals who do not promise well of improvement
there should be applied sharpened penal means, while the youths whose deviative forms of behaviour
result from unfavourable environmental influence and lack of life prospects should be subjected to
prophylactic-therapeutic actions.
Prior to outlining the model of the prophylactics system in the local environment there were
presented arguments towards introduction of the alternative solutions as described in the criminologic
and psychiatrie literaturę.
In the context there were revealed american experiences and German solutions. In the fifth chapter of that part of the paper there were presented axiologic bases of prophylactics composed of humanistic pedagogics assumptions, philosophic and psychologie dialogue approach and encounters
and holistic principles of behaviour processes formulation.
Those considerations have led the author to outline the pedagogie model of prophylactics in the
local environment. The essential part of the prophylactic steps of the model are the preliminary diagnosis, many-sided influence of the economic, organizing, cultural and upbringing-therapeutic naturę.
The outlined model is patterned upon the scientific experiment assumptions aiming at practical effects and far-reaching study of the deviative phenomena.
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