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Słowo wstępne

Uruchamiając edycję Zeszytów Pracy Socjalnej zespół redakcyjny postawił sobie za 
cel udostępnianie ich czytelnikom szczególnie wartościowych opracowań z zakresu sze
roko rozumianej pracy socjalnej, przygotowanych zarówno przez autorów polskich, jak 
i zagranicznych.

Po opublikowaniu w 1994 r. I tomu Zeszytów, zawierającego wybór tekstów auto
rów amerykańskich na temat węzłowych problemów teorii i praktyki pracy socjalnej, 
oddajemy dziś do rąk czytelników publikację, której lektura umożliwi -  jak sądzimy -  
spojrzenie na problemy pracy socjalnej z europejskiej, acz innej niż polska, perspektywy. 
Jej autorem jest Francesco Villa z Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie. Praca, zło
żona z kilku powiązanych w określoną całość esejów, została w prezentowanej tu wersji 
przygotowana specjalnie dla polskich czytelników.

Jak każde autorskie dzieło, posiada ona swoje specyficzne cechy. Kilka z nich zasłu
guje, w naszym przekonaniu, na szczególne podkreślenie.

Po pierwsze, jest to praca o znaczących walorach poznawczych. Autor analizuje 
problemy pracy socjalnej i polityki społecznej w ujęciu wielowymiarowym, szczególnie 
eksponując aspekty: socjologiczny, filozoficzno-etyczny i historyczno-prawny. Czyni to 
zaś w sposób umożliwiający czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z koncepcjami auto
rów reprezentujących różne stanowiska i „szkoły myślenia”, ale także z próbami wcie
lenia ich w życie, przyjmującymi postać różnych modelowych rozwiązań funkcjonują
cych w określonych obszarach rzeczywistości społecznej.

Po drugie  utrzymując wywody zasadniczo w konwencji obiektywnej prezentacji 
poglądów innych autorów, Francesco Villa nie stroni jednak od ukazania własnego sta
nowiska w odniesieniu do przedstawianych problemów. Stanowisko to określają w spo
sób wyraźnie dostrzegalny dwa czynniki: jego głęboka wiedza humanistyczna, w szcze
gólności filozoficzna (z wykształcenia jest bowiem filozofem) oraz jego chrześcijański 
światopogląd. Powiązanie tych dwu czynników sprawia, że w tych fragmentach wywo
dów, które mają bardziej osobisty charakter, mocno zaznacza się personalistyczne podej
ście do analizowanych zagadnień, bliskie ujęciom reprezentatywnym dla katolickiej na
uki społecznej. Wyeksponowanie tej personalistycznej perspektywy uważamy za drugi 
charakterystyczny rys prezentowanej pracy.

Po trzecie, praca posiada duże walory dydaktyczne.
Autor  jako wieloletni dyrektor szkoły dla pracowników socjalnych, a obecnie wy

kładowca uniwersytecki  a więc osoba o sporym doświadczeniu dydaktycznym  ujmu
je omawiane kwestie w sposób użyteczny zarówno dla studentów, jak i wykładowców. 
Odwołując się w bardzo szerokim zakresie do dorobku licznych autorów europejskich
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i pozaeuropejskich, umożliwia czytelnikom zapoznanie się z ich koncepcjami, a podając 
szczegółowe informacje bibliograficzne, w pośredni niejako sposób zachęca ich do pod
jęcia pogłębionych, samodzielnych studiów nad poruszanymi zagadnieniami.

Po czwarte wreszcie, autor poświęca wiele uwagi problemom pracy socjalnej i poli
tyki społecznej we Włoszech. Charakteryzuje kolejne etapy profesjonalizacji zawodu 
pracownika socjalnego, przedstawiając uzyskane na tym polu osiągnięcia, ale też i zwią
zane z dokonywaniem się tego procesu napięcia i trudności. Ukazuje również stosowane 
we Włoszech rozwiązania w zakresie polityki społecznej, dokonując zarazem ich wni
kliwej oceny. Sądzimy, że dla polskiego czytelnika te fragmenty rozważań, które dają mu 
szansę bliższego zapoznania się z rozwiązaniami włoskimi, będą szczególnie interesują
ce.

Na zakończenie pragniemy zaznaczyć, że w polskim przekładzie -  dla nadania pracy 
większej przejrzystości  pominięto, za zgodą autora, pewne fragmenty tekstu, w głów
nej mierze odnoszące się do szczegółów włoskiego życia społeczno-politycznego, a także 
do polemik pomiędzy autorami reprezentującymi różne poglądy i stanowiska w kwe
stiach polityki społecznej i pracy socjalnej. Pominięto także niektóre fragmenty przypi
sów, zawierających informacje bibliograficzne o publikacjach trudno dostępnych dla 
polskiego czytelnika.
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There is no escape from value choices in welfare systems
R.M. Titmuss

Przedmowa do wydania polskiego

Książka ta składa się z kilku esejów, których celem jest udokumentowanie związków 
zachodzących pomiędzy wyborem odpowiedniej polityki społecznej, koncepcją demo
kracji i zasadami pracy socjalnej. W celu realizacji tego zamierzenia autor opracował 
ponownie swoje wcześniej opublikowane w języku włoskim teksty, tj. artykuł pt. Etica 
e politiche sociali (Etyka i typy polityki społecznej, 1995), krótki esej pt. Solidarietà 
e sussidiarietà (Solidarność i pomocniczość, 1996) oraz pięć rozdziałów z książki Di
mensioni del servizio sociale (Wymiary pracy socjalnej, 1994). Wszystkie te teksty zo
stały przedyskutowane wcześniej z osobami zaangażowanymi w proces kształcenia 
w zakresie pracy socjalnej w Polsce. Opracowując teksty w nowej wersji autor wziął 
pod uwagę cenne wskazówki, jakie pojawiły się w czasie dyskusji i stanowiły pomoc 
w opracowaniu takiego tekstu, który stwarzałby podstawę do wymiany myśli dla wszy
stkich tych, którzy zajmują się polityką społeczną i pracą socjalną w Polsce, w szczegól
ności zaś dla pracowników socjalnych, kształcących się w nowym klimacie demokra
tycznego systemu Polski postkomunistycznej.

Mając na względzie takie intencje  zanim przejdziemy do omawiania zasad i pod
staw pracy socjalnej  pragniemy poczynić kilka uwag na temat złożonych stosunków 
zachodzących miedzy typami polityki społecznej, etyką, normatywnością czy też anomią 
życia w systemie demokratycznym a zasadami samej pracy socjalnej. Pozostając w sfe
rze odniesień dyscyplinarnych, należy ponadto wyjaśnić, że zasady pracy socjalnej moż
na rozważać w kilku aspektach teoretycznych, a mianowicie filozoficznym, prawnym 
i etycznym, natomiast podstawy można lepiej przeanalizować z perspektywy historycz
nej i socjologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii opieki społecznej oraz 
dziejów Welfare State.

Idąc śladem sugestii heglowskich, do celów poznawczych  ale również dydaktycz
nych -  można zastosować schemat typu dialektycznego, w którym zasady zajmują miej
sce jeszcze abstrakcyjnej i dalekiej od konkretnej rzeczywistości tezy, podczas gdy pod
stawy mogą zająć miejsce antytezy, tj. konkretnej i historycznej rzeczywistości, nie zaw
sze spójnej z zasadami i wartościami samej idei. Z takiej perspektywy cele i zamierzenia 
zawodowe pracowników socjalnych staną się celami i próbą dotarcia do syntezy, tj. po
konania przeciwstawienia między tezą a antytezą.

Problem syntezy pozostaje otwarty, co więcej, powinien być problemem uprzywile
jowanym w procesie kształcenia pracowników socjalnych, a także przedstawicieli innych 
zawodów, którzy zamierzają w sposób odpowiedni i skuteczny ustosunkować się do rze
czywistości, czyniąc użytek ze swych zdolności operacyjnych i interwencyjnych w pro
cesie udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. To jednakże nie
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powinno pozwolić nam zapomnieć, że niektóre elementy takiej syntezy zostały już przy
jęte w toku rozwoju historycznego pracy socjalnej i są podstawą kryteriów kształcenia  
nie przez przypadek zarówno teoretycznego jak i praktycznego  i że są także obecne 
w sposobach działania i w organizacji służb społecznych oraz we wszystkich autentycz
nych formach życia demokratycznego. Zagadnienia te postaramy się przedstawić w ko
lejnych rozdziałach.

Osoby, które uznają to opracowanie za użyteczne i potrzebne, winne są wdzięczność 
Paniom Marii Bocheńskiej-Seweryn i Krystynie Kluzowej  inspiratorkom powstania tej 
pracy. Im też winien jest wdzięczność autor, który dzięki podjęciu tego zamysłu i dys
kusji nad jego realizacją miał możliwość dokładniejszego poznania zaskakującej rze
czywistości nowej Polski w zakresie zagadnień różnych typów polityki społecznej i pracy 
socjalnej.

BIBLIOGRAFIA

Vecchiato T.  Villa F. (pod red.) 1995, Etica e servizio sociale, Vita e Pensiero, Milano.
Villa F. 1994, Dimensioni del servizio sociale, Vita e Pensiero, Milano (wyd. pierwsze 1992).
Villa F. 1995, Etica e politiche sociali, w: Vecchiato-Villa (pod red.) s. 199-225.
Villa F. 1996, Solidarietà e sussidiarietà, w: „Fogli di Informazione e di Coordinamento della Federa

zione Regionale Lombarda del Movimento di Volontariato Italiano , n. 1, s. 5 9.
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

Polityka społeczna i demokracja: wkład pracy socjalnej

W tym rozdziale zamierzamy przedstawić wkład, jaki zasady pracy socjalnej mogą 
wnieść w dzieło tworzenia autentycznych warunków życia w społeczeństwie demokra
tycznym. Rozważania rozpoczniemy jednak od kilku ogólnych uwag na temat relacji 
między etyką a polityką. Jeśli przez politykę będziemy rozumieć tylko sprawowanie 
władzy skierowanej wyłącznie na jej zachowanie lub sztukę dominowania zorganizowa
nej mniejszości nad dezorganizowana większością1, to trudno będzie odnaleźć związek 
pomiędzy etyką, polityką a pracą socjalną. Co więcej, absolutna autonomia tych dzie
dzin  jeżeli wręcz nie ich wzajemna przeciwstawność  będzie raczej służyć urzeczy
wistnieniu jakiejś bezwzględnej formy podporządkowania i wykorzystania człowieka 
przez człowieka. Badania historyczne i socjologiczne, dostarczając danych o rzeczywi
stości potwierdzają, że często realizowano takie formy władzy w bardzo rożnych sytu
acjach społecznych. Jeżeli natomiast politykę rozumie się jako służbę, jej związek 
z wymiarem etycznym pracy socjalnej staje się konieczny i istotny, ponieważ praca so
cjalna ma ten sam ogólny cel, co polityka; jest nim dążenie do wspólnego dobra2

W KIERUNKU DEFINICJI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na gruncie różnych typów polityki społecznej ujawniają się  w zminimalizowanej 
skali  te same dwuznaczności, które są właściwe polityce w ogóle. Dlatego konieczne 
jest ich wnikliwe ponowne przeanalizowanie w celu uwidocznienia i wyjaśnienia związ
ków z etyką oraz z podstawowymi zadaniami pracy socjalnej. Na ogół dziedziny te ro
zumiane są jako podzbiór programów i inicjatyw, których szczególnym celem jest pro
mowanie dobrostanu ludności, poprzez realizację społecznych praw obywateli. Mówie
nie o tych prawach w liczbie mnogiej, a nie w liczbie pojedynczej, jak czyni się zazwy
czaj, pozwala lepiej rozróżnić empiryczne właściwości różnych sytuacji historycznych 
i środowisk geograficznych, a takie właściwości poszczególnych rodzajów interwencji,

1 Przypomnijmy w tym względzie tradycję myśli historyczno politycznęj wywodzącej się od 
Macchiavellego i Guicciardiniego, która wywarła wpływ także na takich autorów jak Pareto, Mosca
i Michels.

Jak wiadomo, chodzi tu o stałą zasadę społecznej nauki Kościoła Katolickiego, opisaną w: M. 
Spe77.ibottiani, Il »bene comune« come criterio guida dell azione politica, w: „Orientamenti nr 11, 
1989, s. 33 53.
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poczynając od kwestii gwarantowanego dochodu minimalnego po zagadnienia pracy, 
zdrowia (rozumianego zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym), mieszkania, wy
kształcenia, rodziny, prokreacji, służb społecznych oraz bardziej ogólnie po same możli
wości samorealizacji każdej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych warstw 
ludności (tj. osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, małoletnich, osób starszych, 
itp.). Chodzi o podzbiór wiążący się z takimi dziedzinami polityki publicznej, których 
analizą zajmują się oprócz socjologów również politolodzy3.

Obok określenia „polityki społeczne” (w polskiej konwencji językowej „dziedziny 
polityki społecznej”  przyp. red.), posiadającego znaczenie empiryczne i występującego 
w liczbie mnogiej, używa się także określenia „polityka społeczna” wyrażanego w licz
bie pojedynczej i posiadającego znaczenie teoretyczno-dyscypliname. Czyni się tak sytu
acji, kiedy pragnie się zrealizować pozostającą na wyższym poziomie abstrakcji potrzebę 
odpowiedniego zdefiniowania szczególnego przedmiotu dyscypliny, a raczej nauki, która 
bez wątpienia odwołuje się do pewnej całości zjawisk empirycznych. W celu opracowa
nia takiej definicji niezbędne jest jednakże wyjście poza różne modele i konkretne zda
rzenia historyczno-społeczne.

Konieczność spełnienia tego samego wymogu dostrzegają również politolodzy, 
wśród których trwa ożywiona dyskusja wokół kwestii definicyjnych. Występują w niej 
dwa nurty: jeden, zmierzający do przeforsowania definicji o charakterze bardziej prag
matycznym, jak np. proponowana przez T.R. Dye’a, który przez „polityki” rozumie 
„wszystko to, co rządy zamierzają czynić lub czego czynić nie zamierzają”4 i drugi, re
prezentowany przez zwolenników definicji o mniej pragmatycznym charakterze, jak np. 
D. Easton, który definiuje politykę społeczną jako formę „autorytarnego wprowadzenia 
wartości obowiązujących cale społeczeństwo”5, przy wyraźnym odniesieniu decyzji poli
tycznych podejmowanych przez władze publiczne do wymiaru normatywnego.

We Włoszech znaczący wysiłek w kierunku zdefiniowania polityki społecznej jako 
dyscypliny samej w sobie poczynił P. Donati, który dokonując rozległej analizy literatu
ry z tej dziedziny i wyróżniając cztery koncepcje historyczne sformułował definicję poli
tyki społecznej, rozumianej jako „szczególna forma refleksji politycznej, podejmowanej 
przez nowoczesne i współczesne społeczeństwa w stosunku do samych siebie”6. Analo
giczne kryterium można zastosować, być może, do zdefiniowania polityki publicznej 
w sensie teoretyczno-dyscyplinamym. Poniżej przedstawiamy w sposób syntetyczny 
koncepcje historyczne polityki społecznej, opracowane przez P. Donatiego:

 koncepcja charytatywno-opiekuńcza, odnosząca się do całości interwencji publicz
nych na rzecz ubogich, potrzebujących pomocy i osób żyjących w biedzie, oparta na 
rozważaniach etyczno-politycznych, uzasadniająca oprócz tradycyjnie istniejących

3 Por. np. C. Ham  M. Hill, Introduzione all analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna 
1986; G. Regonini, L'analisi delle politiche pubbliche, w: G. Freddi (red.), Scienza dell'amministrazione 
e politiche pubbliche, NIS, Roma 1989, s. 313 349.

4 T.R. Dye, UndesrstandingPublic Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N. J.) 1975, s. 3.

5 D. Easton, cytat za T.R. Dye, Understanding..., op. cit., s. 3.

6 P. Donati (red.), Frontiere della politica sociale, Angeli, Milano 198., p. 26. Por. także; P. Donati
(red.), Fondamenti della politica sociale. Teorie e modelli, NIS, Roma 1993, s. 25 26.
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inicjatyw instytucji religijnych także interwencje państwowych władz cywilnych 
w tym zakresie,

 koncepcja kontroli społecznej, rozumianej jako zbiór zamierzeń i narzędzi skierowa
nych na utrzymanie porządku i integracji społecznej, a także na regulowanie wszy
stkich aspektów stosunków społecznych i warunków życia ludności, zgodnie z logiką 
państwa policyjnego typową dla niektórych oświeconych władców wieku XVUI i dla 
samej napoleońskiej koncepcji publicznej opieki społecznej,

 koncepcja krytyczna polityki społecznej rozumianej jako rozszerzona forma repro
dukcji społecznej tj.  według analizy marksistowskiej  jako całość działań pań
stwa, których celem jest zagwarantowanie odtwarzania się materialnych warunków 
życia siły roboczej i wynikających z niego podziałów klasowych,

 koncepcja polityki społecznej rozumianej jako realizacja praw społecznych obywa
teli, dodanych do praw obywatelskich i politycznych, w której bierze się pod uwagę 
implikacje wynikające ze zdobycia przez wszystkich obywateli równych możliwości 
uzyskanych w sposób liberalno-demokratyczny oraz wynikające z rozwarstwienia 
społecznego zależnego od „sprawiedliwego” podziału społecznego pracy i idącego za 
tym dobrobytu7.
P. Donati analizuje także dwie wielkie tradycje polityki społecznej w Europie, tj. 

niemiecką i angielską, dostrzegając różnice pomiędzy aspektem racjonalnym i organicz
nym tej pierwszej, o charakterystycznych sposobach kontroli społecznej oraz urzeczy
wistniania sprawiedliwości w społeczeństwie, w którym wyraźnie występuje złożony 
zbiór form społecznych oraz drugą tradycję, bardziej pragmatyczną, zindywidualizowa
ną i opartą na idei państwa polityczno-prawnego, gdzie polityka społeczna rozumiana 
jest jako działanie nastawione na wzrost dobrobytu ekonomiczno-społecznego w społe
czeństwie, w którym dochodzi do konfrontacji interesów indywidualnych i zbiorowych. 
W szczególności P. Donati krytykuje angielską koncepcję social administration jako tę, 
która nie bierze pod uwagę faktu, iż „poziom dobrobytu ludności jest nie tylko pochodną 
działań państwa w formie prawodawstwa i zarządzeń, lecz także działań wszystkich 
największych instytucji społecznych, od produkcyjnych po kulturalne, szeroko pojęte go
spodarcze, naukowe i technologiczne, pozarządowe itd.”8.

W istocie, próbując pokonać przeciwstawienia pomiędzy koncepcją social policy, 
skierowaną tylko na dobrobyt zbiorowy a koncepcją polityki gospodarczej, której celem 
jest wyłącznie zaspokajanie interesów jednostkowych, polityka społeczna winna „sięgać 
do korzeni społecznego podziału dobrobytu i wyjść poza wąską wizję zarówno koncepcji 
wyłącznie redystrybucyjnej (antyekonomicznej), jak i koncepcji, jaka sprowadza ją  do 
»społecznego zarządzania« i traktuje jako dyscyplinę i sektor operacyjny specyficzny dla 
działań administracji publicznej”9.

Zdaniem P. Donatiego, historyczne koncepcje polityki społecznej, o których wspo
mniano wcześniej, są już przeżytkiem, ponieważ odnoszą się do ściśle określonych okre

P. Donati (red ), Frontiere..., op. cit., s. 24-26; P. Donati (red.), Fondamenti..., op. cit., s. 22-24.
g

P. Donati (ped.), Fondamenti..., op. cit., s. 32. Por. takżę P. Donati, (red.), Frontiere..., op. cit., 
s. 33 36.

9
P. Donati (red.), Fondamenti..., op. cit., s. 33.
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sów historycznych, natomiast koncepcje współczesne okazują się niepełne, jeśli wręcz 
nie redukcjonistyczne, także w sytuacji, gdy rozpatrywane są jako całość: jedynie odnie
sienie się do refleksji, jakiej społeczeństwo dokonuje wobec siebie bezpośrednio oraz za 
pośrednictwem państwa, stanowi odpowiedni horyzont dla wszelkich dalszych badań. 
Pogłębiając analizę w tym kierunku można wypracować bardziej wyraźną definicję:

„ Politykę społeczną w sensie ogólnym można zdefiniować jako bardziej lub mniej 
spójny zbiór zasad i działań, określających dystrybucją i kontrolę społeczną »dobro
bytu« na drodze działań politycznych, co nie oznacza, że ani sama polityka, ani tym 
bardziej system polityczny, zapewni bezpośrednio dobrobyt, ale że wymagane jest sym
boliczne pośredniczenie polityki, rozumianej jako normatywny sposób śledzenia i regu
lowania stosunków między osobami jako obywatelami ” '°

Jest oczywiste, że analiza nie może zakończyć się na tej definicji, ponieważ istnieje 
możliwość wypracowania dalszych rozróżnień pomiędzy polityką społeczną w szerokim 
znaczeniu, jako rozpowszechnioną funkcją systemu społecznego a polityką społeczną 
w wąskim znaczeniu, tj. realizowaną przez państwo i podsystem polityczno-administra
cyjny; istnieje też możliwość rozróżnienia pomiędzy modelami teoretycznymi (rezydual
nymi, instytucjonalnymi, totalnymi, itp.) a modelami empirycznymi polityki społecznej. 
W tym miejscu nie zamierzamy jednakże wychodzić poza ramy dotychczasowych roz
ważań, ponieważ w rozpatrywanej definicji ujawnia się wystarczająco jasno wymiar 
normatywny „polityk społecznych”, który zamierzamy omówić w dalszej części rozwa
żań.

NORMATYWNOŚĆ POLITYKI I DEMOKRACJI

Odniesienie do polityki jako normatywnego sposobu regulowania stosunków pomię
dzy obywatelami każe nam przywołać dyskusję na temat pojęcia demokracji normatyw
nej1 1. Nie podlega żadnej dyskusji fakt, iż jedną z głównych alternatyw, jakim musi dzi
siaj stawić czoła rzeczywistość demokratyczna, jest wybór pomiędzy coraz bardziej 
anomicznym a normatywnym rozumieniem demokracji.

Demokracja anomiczna realizuje się poprzez procedury składające się przede wszy
stkim z reguł i mechanizmów formalnych, dzięki którym dochodzi do konsensusu w spo
łeczeństwie pluralistycznym i do zapewnienia maksimum równości i możliwej wolności 
wszystkim obywatelom, niezależnie od ich zakotwiczenia w systemie wartości oraz sa
mych wartości, jakie wchodzą w grę. W takiej sytuacji żądania i potrzeby społeczne 
często natrafiają na brak wspólnych odniesień, które pozwalałyby rozwiązać problemy 
nierówności lub szans na przeżycie. Problemy te, zamiast zniknąć, pozostają nie rozwią
zane i w nowożytnych społeczeństwach demokratycznych stają się coraz bardziej złożo

10 P. Donati (red.), Frontiere..., s. 37. Por. także P. Donati (red.), Fondamenti..., s. 35.

11 Również P. Donati podjął niedawno dyskusję na ten temat w: P. Donati, La cittadinanza societa
ria, Laterza, Bari 1993, s. 69 86.

12 Ibidem, s. 70 75.
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Jako przykład demokracji anomicznej można zacytować deklarację ogłoszoną przez 
Parlament Europejski w styczniu 1994 r., dotyczącą zawierania małżeństw przez homo
seksualistów oraz prawa adoptowania przez nich dzieci, tj. prawa posiadania dzieci 
pomimo strukturalnej atypowości i wynikającej z niej niemożliwości prokreacji. W tym 
przypadku abstrakcyjne kryterium demokracji proceduralnej i równie abstrakcyjne kry
terium uznania praw jednostkowych wzięły górę nad wartością normatywną i uniwersa  
listyczną rodziny heteroseksualnej, rozumianej jako norma społeczeństwa oraz proce
sami prokreacji i pierwszego etapu socjalizacji.

Demokracja normatywna natomiast zakłada uznanie relacji społecznej za rzecz 
pierwotną i nie podlegającą manipulacji, będącą punktem odniesienia do wypracowania 
różnych form pr2ynależności, wypełnionych wspólnymi treściami kulturowymi i aksjo
logicznymi. Istnieje bowiem pewna możliwość wyprowadzenia z samej relacji społecz
nej, rozumianej jako odniesienie normatywne, jednej lub wielu tradycji kulturowych, 
których wspólnym elementem jest etyka przynależności i relacyjności oparta na tym, co 
w relacji nie może podlegać negocjacji. Koncepcja członkostwa H. Falcka13, z jej zasa
dami stałego związku i uwarunkowanej dostępności, istotnie etyczny charakter wszelkich 
relacji społecznych, przedstawiony przez R. Constable’a14  a także koncepcja relacyjna 
społeczeństwa  w ujęciu P. Donatiego, stanowią takie same argumentacje uzasadniające 
normatywną koncepcję demokracji, której punktem wyjścia jest pierwotna zasada, że 
„Ego zależy od Alter, i vice versa, Alter zależy od Ego”, niezależnie od woli czy też od 
wzajemnej zgody15. Ta zależność pokazana w cytowanym przykładzie może być rozu
miana jako zależność mężczyzny od kobiety i kobiety od mężczyzny, w wymiarze współ
życia seksualnego i prokreacji.

Inaczej mówiąc, relacja społeczna w demokracji anomicznej jest przeżywana głów
nie w znaczeniu instrumentalnym i interpretowana dowolnie, według logiki interesów 
poszczególnych jednostek -  grup lub klas społecznych -  oraz według potrzeb osób 
w równym stopniu dążących do potwierdzenia własnej wolności lub realizacji własnej 
osobowości. W demokracji normatywnej natomiast taka relacja rozumiana jest jako 
archetypiczny związek socjalizacji, posiadający właściwe sobie wartości i normy, które 
muszą być aktualizowane w określonych kontekstach historyczno-społecznych oraz sys
temach państwowych; poczynając od norm konstytucyjnych poprzez normy regulujące 
różne dziedziny życia społecznego, a kończąc na tych odnoszących się do wyboru poli
tyki społecznej.

Słusznie zauważono, że oczywisty opis jednostek, odpowiedni i odwołujący się do 
teorii normatywnych to ten, który ujmuje je jako równe sobie pod względem przynależ
ności do jakiejś wspólnoty lub formy życia czy też tożsamości zbiorowej”16. W nowocze
snym znaczeniu polityczno-państwowo-prawnym tożsamość zbiorowa odpowiada for

13 H. Falek, La prospettiva dell'appartenenza nel servizio sociale, Via e Pensiero, Milano 1994.
14 R. Constable, Relazionalità e appartenenza: fondamenti per una riflessione etica sul lavoro so

ciale, w: F. Villa, Dimensioni del servizio sociale, Vita e Pensiero, Milano 1992.
15 P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit., s. 77.

16 S. Veca, Etica e politica, Garzanti, Milano 1989, s. 100.
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malnie obywatelstwu (tj. faktowi bycia obywatelem), chociaż nie należy zapominać, że 
oczywisty „opis jednostek” ze względu na sam jego charakter odsyła do różnych kon
cepcji antropologicznych występujących we współczesnej kulturze i stanowiących pod
stawy do stworzenia porządku pluralistycznego. Tym sposobem stajemy wobec dwóch 
zagadnień: zagadnienia obywatelstwa i zagadnienia pluralizmu kulturowego; można je 
rozważać jako zmienne strukturalne stosunku pomiędzy demokracją, etyką a „polityka
mi społecznymi”. Jak twierdzi S. Veca, w rzeczywistości zdefiniowanie tych zmiennych 
ma mieć pewien wpływ na samą definicję stosunku między etyką a polityką, zanim jesz
cze zostaną wyodrębnione współzależności z „politykami społecznymi” i demokratycz
nymi warunkami życia, obecnymi w danym społeczeństwie.

W tym miejscu warto podkreślić, w jaki sposób temat obywatelstwa  z uwzględ
nieniem jego implikacji o charakterze społecznym  został niedawno podjęty przez róż
nych autorów17. Szczególnie P. Donati wysuwa propozycję obywatelstwa w społeczeń
stwie, które opiera się na relacji społecznej, rozumianej jako niezależne źródło praw 
wcześniejszych w sensie logicznym od praw obywatelskich i praw politycznych. Należy 
zauważyć, że taka koncepcja relacji społecznej wymaga z kolei podstawy personali- 
stycznej, ponieważ to właśnie osoba  w znaczeniu ontologicznym, antropologicznym 
i społecznym  jest wartością pierwotną, stanowiącą niezależne źródło praw wcześniej
szych w sensie logicznym od praw obywatelskich i politycznych, co pozwala relacji 
społecznej przypisać wartość normatywną. Pojmowanie podmiotu relacji społecznej  tj. 
także i obywatela  jako jednostki wyodrębnionej i atomistycznie przeciwstawionej in
nym jednostkom, różni się od pojmowania jej jako osoby, współzależnej pod względem 
relacyjnym od innych osób18. Tę nową formę obywatelstwa można by zdefiniować jako 
uniwersalistyczną, ponieważ odzwierciedla ona uniwersalną wartość osoby jako obywa
tela lepiej, niż czynią to koncepcje obywatelstwa narodowego. Patrząc z takiej perspek
tywy można z naciskiem podkreślić „konieczność budowania praw obywatela  począw
szy od autonomii podstawowych form społecznych, w których obywatel realizuje swe 
obywatelstwo jako osoba ludzka” i określa się „poprzez fakt respektowania zasad współ
życia z innymi ludźmi nie tylko zgodnie z interesem ekonomicznym, politycznym i spo
łecznym, lecz także zgodnie z tożsamością społeczną i kulturową”19.

W znaczeniu funkcjonalnym wszystko to może oznaczać, że we współczesnym spo
łeczeństwie tożsamość i interesy indywidualne w zdecydowanej większości przypadków 
nie są już zbieżne z interesami i tożsamością ogólną; równocześnie jednak sprawia, że 
powstaje też obowiązek „nauczenia się nowego sposobu kierowania relacjami pomiędzy 
bardziej lub mniej rozległymi obszarami solidarności, opierając się na personalizmie

] 7 Cytujemy tylko niektóre utwory włoskich autorów o różnych orientacjach, a w celu pogłębienia 
tematu odsyłamy bibliografii: M. Paci, La sfida della cittadinanza sociale, Ed. Lavoro, Roma 1990; 
S. Veca, Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione, Feltrinelli, Milano 1990; 
P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit.; G. Battistacci, Sviluppo della cultura e della normativa 
sui diritti sociali di cittadinanza, w: G. Scarpellon  T. Vecchiato (red.), Le frontiere del sociale, Fond. 
Zancan, Padova 1993, s. 21 36.

18W tym względzie por. omówienie tematu różnic między pojęciem Jednostki a pojęciem „osoby” 
w: F. Villa, Presentazione dell edizione italiana, w: H. Falek, La prospettiva dell'appartenenza..., op. cit.

19 P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit., s. 299.
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uniwersalistycznym, który nie przeciwstawia się temu, co indywidualne, lecz orientuje 
się, w myśl kryteriów relacyjnych, na wspólne dobro”20.

Normą tego uniwersalistycznego obywatelstwa stanowi, jak pokazano wcześniej, 
relacja społeczna, lub -  mówiąc dokładniej -  osoba jako podstawa relacji społecznej, 
która jest też uniwersalnym odniesieniem etycznym i zasadą dla instytucjonalnego i poli
tycznego systemu społeczeństwa i państwa. W tej personalistycznej, relacyjnej i uniwer
salistycznej formie demokracji normatywnej pluralizm społeczny i kulturowy znajduje 
swe miejsce i zostaje uznany w tych samych wartościach osoby i relacji społecznej, jakie 
leżą u podstaw i są uzasadnieniem różnych form zrzeszania się i szczególnego rodzaju 
przynależności. Problem istnienia zgodności lub jej braku pomiędzy „postrzeganiem 
siebie jako członka »klubu« obywateli, Kościoła, [...] partii lub też związku zawodowe
go”21 staje się w tym kontekście przede wszystkim problemem uznania, że „być dzisiaj 
obywatelem to znaczy wchodzić w szersze sfery polityczne i jednocześnie przynależeć do 
bardziej wąskich, wybranych i bardziej zróżnicowanych sfer społecznych”22.

Inaczej mówiąc, po to, aby pluralizm ekonomiczny, społeczny, kulturalny i politycz
ny nie okazał się źródłem podziałów i segmentacji, anomii i rozpadu społeczeństwa 
(a także państwa), konieczne jest uznanie relacji społecznej rozumianej w sensie perso  
nalistycznym jako elementu leżącego u podstaw wszystkich możliwych form i przeja
wów społecznej natury człowieka. Nie uważamy jednak, aby było niepotrzebne ponowne 
pytanie o to, jaki jest opis istoty ludzkiej, a raczej o to, jakie jest pierwotne rozumienie 
antropologiczne zawarte w pojęciach relacji społecznej i obywatelstwa uniwersalnego. 
Na podstawie obrazu przedstawionego przez S. Veca możemy stwierdzić, że pojęcia te 
nie pozostają w próżni, lecz  jak wiadomo  zakładają istnienie tradycji myślowej, któ
ra ma swe początki w klasycznej arystotelesowskiej koncepcji stawania się społeczeń
stwa, a jeden z jej aktualnych odpowiedników zawarty jest we współczesnej kulturze 
personalistycznej. Zdaniem C. Lévi-Straussa, „istota ludzka w sposób bardziej radykal
ny niż każde inne zwierzę jest społeczna: sama ludzkość jest z natury społeczna”23. Dla
tego można słusznie stwierdzić, że: „Abstrahujac od »społecznego« lub »antyspołecz
nego« charakteru czynów, istoty ludzkie w każdym działaniu odnoszą się do innych, lub 
raczej pozostają z nimi w pewnych stosunkach. Ich skłonność do współżycia społeczne
go nie zależy od przewidywanych korzyści, jakich się spodziewają z faktu bycia razem. 
Jest raczej tak, że osoby czerpią korzyść z faktu bycia z innymi, ponieważ są z natury 
swej społeczne. I tak  zarówno z konieczności, jak i bardziej z powodu społecznego 
charakteru wpisanego w naszą naturę  istota ludzka żyje i prosperuje poprzez stosunki 
społeczne w sposób zdecydowanie odmienny od sposobu, w jakim żyje każde inne zwie
rzę społeczne”24.

20 Ibidem.

21 S. Veca, Etica e politica, op. cit., s. 104.
22 P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit., s. 299.

23 L. Strauss, Natural Right and History, University of Chicago Press, Chicago 1953, s. 29.
24 R. Constable, Relazionalità e appartenenza: fondamenti per una riflessione etica sul lavoro so

ciale, op. cit., s. 275 276.
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Z koncepcji tej wynika etyka relacji i przynależności  a raczej wielu relacji (we
wnętrznych i zewnętrznych) przynależności  co może słusznie stworzyć zasady plurali
stycznego i demokratycznego współżycia. Co mamy natomiast powiedzieć o tradycji 
myślowej, która odwołuje się do wielorakich odmian  radykalnych lub umiarkowanych 

 indywidualizmu, w myśl którego człowiek jest istotą samodzielną i samowystarczalną, 
posiadającą własny, indywidualny interes, często przeciwstawny interesom drugiego 
człowieka? W tradycji tej obecny jest element pluralizmu kulturowego, o którym już 
wspomniano i którego nie można uniknąć ani ograniczyć, ponieważ jest elementem kon
stytutywnym współżycia demokratycznego. Co więcej, trzeba koniecznie uznać, że hi
storycznie rzecz ujmując, idea obywatelstwa potwierdziła się właśnie w obrębie indywi
dualistycznej koncepcji natury ludzkiej, opracowanej według różnych zasad zarówno 
przez kulturę oświeceniową, jak i przez kulturę liberalną. Różne szkoły myślenia pod
kreślają samą wartość indywidualizmu traktowaną jako epicentrum nowoczesności i ja
ko podstawę głównych instytucji politycznych i gospodarczych Europy Zachodniej 
i Ameryki Północnej25.

Jak można pogodzić interpretacje indywidualistyczne z tymi, które zakładają, iż 
człowiek jest z natury istotą społeczną? Przeciwstawienie jest jasne i zamiast szukać nie
potrzebnych i niemożliwych do pogodzenia związków łączących, chodzi o dokonanie 
wyboru pomiędzy dwiema różnymi hipotezami antropologicznymi lub pomiędzy dwiema 
jednostkami potencjalnie odmiennymi, akceptując wynikające z tego na płaszczyźnie in
terpretacji społecznej, historycznej i politycznej konsekwencje.

Szczególnie interesujące może okazać się w tym względzie dokonanie porównań 
kwestii kryzysu idei obywatelstwa, pamiętając równocześnie o związkach z ideą demo
kracji. Hipoteza odwołująca się do relacyjnej natury człowieka może bowiem wyjaśnić 
kryzys obywatelstwa oraz nowoczesnej demokracji poprzez ukazanie wielorakich przy
czyn, lecz w szczególności przez niemożność czerpania w jej obrębie z systemu kulturo
wego i systemu wartości, który pozwoliłby rozwiązać takie dylematy, jak równość czy 
wolność, indywidualizm czy solidarność. Niejeden zastanawia się dzisiaj, jaki będzie los 
obywatelstwa i demokracji. Dyskusja na ten temat dała początek wielu badaniom w tej 
dziedzinie, których główne założenia można streścić za pomocą trzech typów odpowie
dzi:
a) obywatelstwo nowoczesne nie przeżywa kryzysu, lecz przeciwnie, jest niedokończo

nym planem, który może i musi być w przyszłości rozwinięty i udoskonalony w ra
mach oświeceniowej koncepcji jednostki i historii;

b) obywatelstwo nowoczesne wykazuje oczywiste oznaki kryzysu nie tylko dlatego, że 
jest „niedokończonym planem”, ale dlatego, że należy koniecznie ponownie sformu
łować jego podstawowe wartości i użyć bardziej złożonych, wielowymiarowych 
i odpowiednich terminów w obrębie pluralizmu liberalnego, wspartego o zasady 
uniwersalne;

25 Por. np., L. Dumont, Saggi sull individualismo, Adelphi, Milano 2983; N. Elias, La società degli 
individui, Il Mulino, Bologna 1990; A. Laurent, L'individualismo, Lucarini, Milano 1986; Storia 
dell'individualismo, Il Mulino, Bologna 1994.
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c) obywatelstwo nowoczesne znalazło się w sytuacji radykalnego kryzysu, spowodo
wanego nie tyle czynnikami wzrostu lub patologicznymi sytuacjami przypadkowy
mi, co ograniczeniami strukturalnymi, wymagającymi transformacji, której należy 
dokonać za pomocą kodu systemowo-fiinkcjonalnego, chroniącego przynajmniej in
teresy strukturalne, przystosowawcze i strategiczne, lub gwarantującego określone 
funkcje selektywne, pomimo zmierzchu prymatu polityki26.
Według hipotezy, o której wspomniano wcześniej jako o alternatywie dla tego rodza

ju odpowiedzi, nie chodzi o potraktowanie obywatelstwa tylko jako instytucji prawnej 
lub koncepcji z zakresu filozofii politycznej, ani tym bardziej jako programu teoretycz
nego, ale jako „rzeczywistości istniejącej społecznie, mającej swą historię i swój rozwój, 
ukształtowanej przez złożony ciąg czynników -  zarówno intencjonalnych, pre- jak i me- 
ta-intencjonalnych”27. W ramach takiej rzeczywistości podkreśla się szczególnie wymia
ry relacyjne i zrzeszeniowe, urzeczywistniające się nie tylko wokół poszczególnych inte
resów, lecz także poprzez wielorakie typy tożsamości kulturowej i poprzez różne formy 
przynależności.

Innymi słowy, relację społeczną określa się jako element o charakterze aksjologicz
nym, wokół którego winny koncentrować się różne typy tożsamości po to, aby stworzyć 
perspektywę przyszłości dla demokracji i możliwości spełnienia się samego obywatel
stwa przy powszechnym uznaniu przynajmniej „unum necessarium”. W ramach tej per
spektywy, mającej charakter ewidentnie normatywny, można abstrahować od wszystkie
go, ale konieczne jest skupienie się na wartości relacji społecznej, rozumianej w znacze
niu personalistycznym jako podstawa samego obywatelstwa. Uznanie tej relacji stwarza 
pewne ograniczenie dla pluralizmu w sensie relatywistycznym i formalnym, lecz równo
cześnie pozwala rozwinąć się obywatelstwu na rozmaite i wielorakie sposoby, w zależ
ności od najbardziej żywotnych i istotnych potrzeb współczesnego społeczeństwa i na 
zasadach o ściśle określonej treści społecznej, tj. na wartości relacji właśnie  a nie 
zwykłego kryterium o zbędnym charakterze proceduralnym. Można by prowokacyjnie 
stwierdzić, że interpretując obywatela jedynie jako osobę -  a nie jako jednostkę -  można 
uzasadnić wartość relacji społecznej, w której zawarta jest ta szczególna forma relacji, 
jaką jest obywatelstwo rozumiane jako fundament życia demokratycznego.

WYBÓR WARTOŚCI, ZASAD PRACY SOCJALNEJ 
ORAZ TYPÓW I DZIEDZIN POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostawiając na marginesie złożoną dyskusję o obywatelstwie i przechodząc do 
analizy stosunków miedzy etyką a „politykami społecznymi” oraz pracą socjalną, mo
żemy zauważyć, że we współczesnym klimacie kulturowym  pomimo iż trudno wyod
rębnić obiektywne kryteria uznania tego, co jest dobre i tego, co jest słuszne jesteśmy

26 P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit., s. 23 24. Jako zwolenników pierwszego typu od
powiedzi wskazano J. Habermasa, A. Martinellego, M. Salvati, S. Veca, D. Zolo; drugiego typu M. Wal- 
zera i J.C. Alexandra; trzeciego natomiast N. Luhmanna i C. Mongardiniego.

27 Ibidem, s. 26.
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świadkami ponownego pojawienia się „zainteresowania kwestią potwierdzenia moralnej 
legitymizacji zachowania się jednostki i zbiorowości”28. To „przebudzenie moralne” po
woduje jednakże konieczność konfrontacji różnorodnych odpowiedzi na pytania o cha
rakterze etycznym, z teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi braku ciągłości między 
sferą prywatną a sferą publiczną lub -  jeśli wolimy -  pomiędzy „wadami prywatnymi 
a zaletami publicznymi”. V. Cesareo zauważa: „Ten rozdział pomiędzy sferą publiczną 
a prywatną jest wyraźnie problematyczny, czego dowodzą różne istniejące na ten temat 
teorie, w obrębie których nawet rozróżnienie terminologiczne sankcjonuje odrębność 
tych sfer. Coraz częściej bowiem używa się terminu etyka w celu wskazania zespołu 
wartości, jakie stanowią punkt odniesienia do działania osobistego i prywatnego, a ter
minu moralność do określenia zespołu norm społecznych, do których się odnosimy 
w przypadku, gdy mowa o obowiązkach publicznych29.

Wobec takiego rozdziału etyka relacji, rozumiana jako podstawa obywatelstwa per- 
sonalistycznego i „socjetamego”, stanowi pomost pomiędzy tym, co publiczne a tym, co 
prywatne, ponieważ relacja społeczna jest obecna -  w różnych wymiarach -  zarówno 
w stosunkach interpersonalnych podmiotu, jak i w najbardziej rozległych zbiorowo- 
ściach ludzkich oraz w odpowiadających im zachowaniach społecznych i instytucjonal
nych. Nie likwiduje to jednakże ambiwalentnego pod względem moralnym charakteru 
współczesnej kultury, łącznie z dwuznacznością pojęcia polityki, o czym wspominaliśmy 
na początku tego rozdziału. Dlatego warto w sposób bardziej szczegółowy przeanalizo
wać kwestię stosunku między wyborami różnych wartości i typów polityki społecznej, 
czyniąc pewne odniesienia do literatury zajmującej się tymi zagadnieniami.

Należy przede wszystkim przypomnieć stwierdzenie R.M. Titmussa, w myśl którego 
„nie ma możliwości ucieczki od wyboru wartości przy organizowaniu systemów dobro
bytu”30, ponieważ budowanie jakiegokolwiek modelu lub opracowanie jakiejkolwiek 
teorii mającej cokolwiek wspólnego z „politykami społecznymi”, w sposób nieunikniony 
jest powiązane z kwestią celów, do jakich dąży społeczeństwo oraz środków, za pomocą 
których osiąga te cele. Należy także podkreślić, że poza pewnymi ograniczeniami o nie
co moralistycznym charakterze, jakie niesie w sobie to zagadnienie w związku z wybo
rem pomiędzy „egoizmem” a „altruizmem”31, zdaniem R.M. Titmussa, istnieje istotna 
implikacja pomiędzy wartościami etycznymi a modelami polityki społecznej.

B. Jansson wyodrębnia pięć zagadnień moralnych, tradycyjnie obecnych w historii 
typów polityki social welfare w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o bardzo konkretne 
i operacyjne zagadnienia, które można streścić za pomocą następującego zestawienia: 
1) moralna legitymizacja służb społecznych: komu należy przyznawać prawo do korzy
stania z tych służb i w jakim zakresie?; 2) charakter zobowiązania społecznego: w od
niesieniu do jakich potrzeb i problemów istnieje odpowiedzialność społeczeństwa i w za

28 V. Cesareo (red ), La cultura dell Italia contemporanea, Fond. Agnelli, Torino 1990, s. 26.
29 Ibidem, por. także w tym samym tekście, na s. 229 262, przyczynek E. Mora, Il mutamento cultu

rale nelle riflessioni teoriche, w szczególności refleksje na temat etyki na s. 245 252.
30 R. Titmuss, Social Policy, Allen & Unwin, London 1974, s. 134.

31 Por. zastrzeżenia P. Donatiego do postawy R. Titmussa, w: P. Donati, Le frontiere..., op. cit., 
s. 33.
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kresie jakich priorytetów?; 3) wybór sposobu interwencji: jakie rodzaje działań należy 
preferować w odniesieniu do specyficznych problemów społecznych?; 4) strategie kom
pensacyjne: czy społeczeństwo powinno zapewnić opiekę, uprzywilejowując członków 
specjalnych grup, znajdujących się w porównaniu z pozostałą ludnością w warunkach 
mniej korzystnych z punktu widzenia materialnego lub pod innym względem?; 5) rola 
polityki federalnej: jakie uprawnienia w zakresie polityki społecznej powinny posiadać 
władze federalne i jakiego rzędu wydatki federalne należy ponosić w dziedzinie socjal
nej32? Jest oczywiste, że w tych pytaniach wartości, które wchodzą w grę  to przede 
wszystkim równość i solidarność, rozumiane jako zasady operacyjne, jakie należy reali
zować dokonując konkretnych wyborów i opracowując programy socjalno-opiekuńcze.

M. Macht i J. Ashford wyróżniają trzy podejścia w ramach polityki społecznej 
(liberalne, konserwatywne i radykalne), wyodrębniając dla każdego z nich kilka zmien
nych dotyczących koncepcji jednostki, systemu gospodarczego, państwa i jego roli nor
matywnej oraz przyczyn problemów społecznych, wyników programów i działań na 
polu socjalnym. Równocześnie podkreślają archetypy filozoficzne i wartości charakte
rystyczne dla każdego z tych podejść i dochodzą do niejednoznacznych wniosków, doty
czących możliwych odniesień dla pracy socjalnej, jakie w rzeczywistości zależałyby 
wyłącznie od wartości reprezentowanych przez poszczególnych pracowników służb so
cjalnych33. Jak można zauważyć, autorzy ci podkreślają znaczenie czynników etyczno- 
filozoficznych przy wyborze typu polityki społecznej, lecz rezygnują z omówienia ist
nienia wartości specyficznych i istotnych dla realizacji pracy socjalnej i typu polityki 
welfare.

Implikacje aksjologiczne relacji społecznej są mocno osadzone  zgodnie z inną per
spektywą interpretacyjną  w innych ujęciach pracy socjalnej, w których centralnym te
matem jest relacja pomocy34. W szczególności zasady pracy socjalnej, rozumiane jako 
wyjaśnienie normatywności obecnej w takiej relacji, można streścić opierając się na za
sadach różnych systemów interpretacyjnych35. Jeden z nich, który zostanie szczegółowo 
omówiony w rozdziale piątym, odwołuje się do wartości godności osobistej każdej istoty 
ludzkiej, wolności, równości, solidarności, uczestnictwa, autonomii społecznej wspólnot 
oraz integracji służb36.

W myśl tej interpretacji, pracownik socjalny jest powołany do tego, aby potwierdzać 
w swej pracy i promować w społeczeństwie takie wartości, które są wpisane w charakter 
jego działalności zawodowej i instytucjonalnej. Jest on także świadkiem niektórych 
szczególnie delikatnych wymiarów relacji społecznej, odpowiadających implikacjom 
aksjologicznym relacji pomocy. Powiązanie z różnymi typami polityki społecznej wy
maga, aby wartości te były rozpatrywane nie tylko w tych aspektach, które dotyczą

32 B. Jansson, The Reluctant Welfare State, Wadsworth, Belmont (USA) 1988, s. 3 6.

M. Macht  J. Ashford, Introduction to Social Work and Social Welfare, Merrill, New York 1991, 
s. 60 84.

34 Por. autorów analizowanych przez F. Villa, Dimensioni..., op. cit., s. 59 74.

35 W tym względzie por. M. Lerma, Metodo e tecniche del processo d aiuto, Astrolabio, Roma 1992.

36 F. Villa, Dimensioni..., op. cit. s. 75 98.
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technologii społecznej, lecz także w odniesieniu do możliwości ich urzeczywistniania 
w różnych okolicznościach historyczno-społecznych.

Jak wiadomo, dyskusja na temat godności osobistej każdego człowieka, podobnie jak 
kwestia wolności, ma we współczesnym społeczeństwie bardzo ożywiony charakter 
również na gruncie problemów bioetycznych, szczególnie w chwili, gdy jest rozumiana 
nic po prostu jako samostanowienie indywidualne, lecz jako możliwość samorealizacji 
osobistej -  i dlatego relacyjnej -  człowieka. Równość i solidarność -  ze względu na od
rzucenie jakiejkolwiek formy dyskryminacji i marginalizacji  są polem działania za
równo dla pracy socjalnej, jak i dla różnych typów polityki społecznej i dlatego można je 
rozpatrywać jako konieczne i wspólne wartości odniesienia. Uczestnictwo społeczne 
i polityczne, istniejące obok i wewnątrz zagadnienia integracji służb, przedstawia także 
ważny temat zarówno dla samych służb społecznych i usług, jak i dla kryteriów reali
zacji różnych typów polityki społecznej.

Ponadto można rozważyć wartość autonomii społecznej wspólnot jako czynnik 
ograniczający nie tylko sposób realizacji pracy socjalnej, ale także wybór typu polityki 
społecznej. W niedawnej dyskusji na temat obywatelstwa została także podniesiona po
trzeba nadania wartości pierwotnym stosunkom społecznym, w jakie jednostka jest włą
czona i które stanowią pierwszą możliwość rozwiązania jej problemów. Tendencja 
współczesnego społeczeństwa do manifestowania nowych potrzeb autonomii  w każdej 
sferze życia i na każdym poziomie organizacji społecznej  może być bowiem interpre
towana jako słuszny wymóg nowych form obywatelstwa, zbieżnych z wartością auto
nomii wspólnoty społecznej, dla której mogą one stanowić empiryczną podstawę i histo
ryczną okazję urzeczywistnienia37.

Zagadnienia te, stanowiące etyczne punkty odniesienia nie tylko dla zawodu, lecz 
także dla wszystkich dziedzin polityki społecznej każdego państwa, winny stać się fun
damentem mobilizującym całą kategorię zawodową pracowników socjalnych w celu 
ożywienia jej zbiorowej podmiotowości w taki sposób, aby była ona zdolna do współ
działania zarówno w znaczeniu symbolicznym, jak i politycznym i aby  używając całe
go bogactwa zawartego w implikacjach etycznych relacji pomocy  była w stanie wy
pracować nowe i pełniejsze formy obywatelstwa, demokracji i sprawiedliwości społecz
nej.

ZW AŻYW SZY NA RZECZYW ISTOŚĆ...

Rozważając praktyczne implikacje omawianych dotychczas zagadnień można po
czynić kilka odniesień do kwesti etycznych o charakterze problemowym, które się z nimi 
wiążą. Przechodzimy teraz do interpretacji zasad pracy socjalnej, podkreślając znaczenie 
takich wartości, jak godność osobista każdej osoby ludzkiej, wolność, równość, solidar
ność, uczestnictwo, autonomia społeczna wspólnot oraz integracja służb, rozumiane jako 
socjologiczne implikacje relacji społecznych i proponujemy ich treść jako etyczne od
niesienia także dla kryteriów decyzyjnych, programowych i organizacyjnych różnych

37 P. Donati, La cittadinanza societaria, op. cit. r. IH.
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dziedzin polityki społecznej. Zamiast analizować wynikającą z nich całość, złożoną i pod 
wieloma względami sprzeczną z punktu widzenia każdej z wymienionych wartości  
i stosować systemowe oraz w nieunikniony sposób zbyt szerokie dla tego kontekstu uję
cie tematu -  uważamy, że słuszniej będzie ograniczyć się do zaznaczenia -  tytułem 
przykładu  implikacji wartości etyczno-politycznych partycypacji, autonomii społecz
nej wspólnot oraz integracji służb.

Jeśli chodzi o wartość etyczno-polityczną partycypacji, konieczne jest uwidocznie
nie, iż ma ona charakter antytezy wobec zjawisk wertykalizacji i biurokratyzacji władzy, 
które często są obecne w społeczeństwie. Bez wchodzenia w meritum trwającej między 
politologami dyskusji na ten temat możemy zauważyć, że przywołana teraz antyteza 
określa sytuację ambiwalentną z punktu widzenia rozdziału władzy w społeczeństwie. 
Taka sytuacja została przestudiowana w sensie ogólnym również przez teoretyków socjo
logii. Wśród nich można bowiem odnaleźć pewną „elitarną” tradycję myślenia (charak
terystyczną dla takich autorów, jak V. Pareto, G. Mosca i R. Michels), zgodnie z którą 
uważa się, że wertykalizacja władzy i jej sprawowanie w znaczeniu wyłączne oligar
chicznym jest nieunikniona38; inni autorzy, jak C. Wright Mills, R. Inglehart i J. Naisbitt 
proponują interpretacje bardziej „partycypacyjne”. C. Wright Mills twierdzi bowiem, że 
koncentracja władzy w rękach niewielu stanowi historyczną granicę demokracji, która 
musi być pokonana dla realizowania coraz bardziej efektywnych i nie tylko formalnych 
aspektów życia demokratycznego39. R. Inglehart twierdzi, że na Zachodzie istnieje już 
swoista „mobilizacja poznawcza”, która wymaga coraz szerszych form uczestnictwa 
politycznego40, podczas gdy J. Naisbitt w przejściu od demokracji reprezentatywnej do 
demokracji partycypacyjnej wyodrębnia jedną z fundamentalnych tendencji naszej epo
ki41. Wobec tych punktów styczności pomiędzy teorią socjologiczną, typami polityki 
społecznej i etyką, może okazać się szczególnie obiecujące w perspektywie dalszego 
rozwoju podjęcie dyskusji na temat najbardziej właściwych sposobów realizowania 
wartości partycypacji etyczno-politycznej w zakresie najnowszych tendencji dotyczących 
reorganizacji służby zdrowia. Jeżeli sposób argumentowania zaproponowany przez nas 
ma sens, to kwestią etyczną staje się również powrót do takiej dyskusji.

Przechodząc do rozważań na temat wartości autonomii społecznej wspólnot, należy 
przede wszystkim podkreślić, że przystaje ona idealnie do zasady pomocniczości, jako 
ogólnego kryterium organizacji różnych dziedzin polityki społecznej. Jak wiadomo, za
sada pomocniczości przypisuje państwu funkcję jedynie pomocniczą i integracyjną w od
niesieniu do wspólnot naturalnych i autonomii społecznych  począwszy od rodzin 
i zrzeszeń pośrednich  w zaspokajaniu potrzeb socjalnych w myśl kryterium, że 
„niesprawiedliwością, szkodą społeczna i zakłóceniem ustroju jest zabieranie niniejszym 
i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecz

•50 ______  ______ 

Por. na ten temat: V. Pareto, Scritti politici, UTET, Torino 1974; G. Mosca, Scritti politici, UTET, 
Torino 1982, t. II, R. Michels, La sociologia del partito politico, D Mulino, Bologna 1966.

39 C. Wright Mills, L élite del potere, Feltrinelli, Milano 1973.
40 R  Inglehart, La rivoluzione silenziosa, Rizzoli, Milano 1983.

41 J. Naisbitt, Megatrends, Sperling & Kupfer, Milano 1984.
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nościom większym i wyższym”42. Innymi słowy, zasada ta zakłada, że osoba jest pier
wotna i uprzednia względem państwa, wskutek czego również zgromadzenia społeczne 
i wspólnoty  naturalne i obieralne  mają wartość wyższą niż państwo. Państwo jed
nakże jest odpowiedzialne za umożliwienie im swobodnego i solidarnego współdziałania 
w zakresie budowania dobra wspólnego rozumianego jako ogólny cel każdego działania 
politycznego i racja bytu samego państwa oraz za promowanie ich rozwoju.

Uprzedniość osoby względem państwa okazuje się więc wyróżnikiem filozoficznym, 
który bazuje na meta normie pomocniczości i pozwala na jej rozwój poprzez uznanie 
autonomii społecznej wspólnot za kryterium normatywne przy kształtowaniu poszcze
gólnych dziedzin polityki społecznej. Zasadę pomocniczości i wartość autonomii spo
łecznej wspólnot można rozważać także z teoretyczno-metodologicznej perspektywy 
przynależności społecznej43, postrzegając państwo zaleznie od różnych form przynależ
ności jego obywateli; albo jako zbiór rodzin albo zbiór obywateli. Państwo to winno wy
pełniać funkcje wspierania, nadawania wartości, integracji i syntezy.

Państwo pełniące służebną rolę wobec społeczeństwa angażuje się w waloryzację 
codziennych światów życia rozumianych jako miejsce, w którym dochodzi do głosu 
świadomość przynależności do grupy pierwotnej („my  członkowie grupy pierwot
nej”)44. W państwie takim konieczne staje się uznanie niektórych warunków wstępnych 
umożliwiających zaistnienie nowych możliwych układów pomiędzy światami życia 
i systemem społecznym45.

Odniesienie do systemowej interpretacji społeczeństwa pozwala na wyraźne ukazanie 
strukturalnych wymiarów przynależności. Zgodnie z tą koncepcją  o charakterze 
oczywiście holistycznym  podstawowym założeniem jest przekonanie, że najważniejsza 
jest jednostka z jej ogólnymi i i abstrakcyjnymi relacjami z rzeczywistością społeczną 
(typu ekonomicznego, politycznego, kulturalnego, itp.) lub jednostka rozumiana jako 
podmiot partykularny, zdolny wchodzić w relacje interpersonalne wyłącznie o charakte
rze emocjonalnym i uczuciowym46.

Według tej interpretacji społeczeństwo postmodernistyczne charakteryzuje się sposo
bem życia typowym dla indywidualizmu anomicznego oraz partykularystyczną, relaty
wistyczną i emocjonalną interpretacją społecznej natury człowieka oraz rozprzestrze
nianiem się masowego konsumizmu i przewagą interesów materialnych nad innymi, au
tentycznymi wartościami doświadczenia ludzkiego. J. Habermas twierdzi, że obecnie 
trwa proces „kolonizacji światów życia”, ponieważ działanie różnych podsystemów  
ekonomicznego, politycznego, kulturowego  podążających autonomicznie ku własnym

42 Pius XI, Lettera Enciclica Quadragesimo anno, n. 5 („Encyklika o odnowieniu ustroju społeczne
go , wyd. Poznań 1935, s. 81). O zasadzie wspomagania wspomniał już Leon XIII w Encyklice Rerum 
Novarum, a następnie także Pius XH w swych Ragiomessaggi Natalizi, Jan XXHI w Encyklice Mater et 
Magistra oraz Jan Paweł II w Encyklice Centesimus Annus.

43 Opracowana przez H. Falcka, La prospettiva dell'appartenenza..., op. cit.
44 A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali. Cappelli, Bologna 1980.
45 A. Ardigò  P. Donati, Politica sociale e perdita del centro, Angeli, Milano 1982.

46 Kwestię współzależności między indywidualizmem a holizmem por. w mojej Presentazione 
dell edizione italiana w. H. Falek, La prospettiva dell appartenenza..., op. cit.
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celom, już nie koordynowanym jakąś przeważającą nad wszystkim tradycją myśli (acen- 
tryczność)  może doprowadzić w konsekwencji do spenetrowania i zdobycia codzien
nych światów życia, w sposób porównywalny do „kolonizatorów w społeczeństwie pier
wotnym”, narzucając asymilację logikom i interesom zewnętrznym typu systemowego47. 
Skutkiem tego byłaby »monetaryzacja« wszystkich usług, »biurokratyzacja« służb i  
można by dodać  »homologacja kulturowa« wszystkich grup społecznych, a w szcze
gólności jednostek.

Wobec acentryczności tego stanu postmodernistycznego może warto na nowo ukazać 
centrałność osoby i przejawy jej przynależności jako „formy” autonomii społecznej i ja
ko kryterium programowania i realizacji różnych typów i dziedzin polityki społecznej, 
ponieważ problemy polityki społecznej można rozważać jako „problemy przynależno
ści” i  w konsekwencji  jako takie można je oceniać i kierować nimi48.

Kategoria wspólnoty stanowi ponadto idealny punkt wyjścia dla podjęcia kwestii 
integracji służb, którą -  jako wartość -  można sprowadzić do samej godności osobistej 
każdej istoty ludzkiej. Jedynie powtórne umieszczenie w centrum uwagi osoby ludzkiej 
i antropologiczne podejście do procesów współpracy, kooperacji i integracji pomiędzy 
sektorem publicznym a prywatnym  w tym również procesów zachodzących między 
pomocą społeczną a służbą zdrowia49  pozwala uniknąć ryzyka pojmowania integracji 
jako kwestii o charakterze czysto organizacyjnym, funkcjonanym lub terytorialnym  za
równo w zakresie analizy potrzeb, jak i programowania służb. Zasada integracji może 
być zatem rozpatrywana jako urzeczywistnienie paradygmatu personalistyczno- 
relacyjnego, który zobowiązuje służby społeczne do traktowania w sposób kompleksowy 
potrzeb człowieka.

Trudno nie dostrzec, że w stosunku do integracji służb rozumianej jako wartość 
społeczno-polityczna pojawiają się wątpliwości i sprzeczności w polityce społecznej 
wielu krajów dotyczące integracji między służbami publicznymi, prywatnymi i działają
cymi w ramach trzeciego sektora.

Analizując przykładowo zagadnienia integracji między sektorem pomocy społecznej 
a sektorem służby zdrowia można stwierdzić, że w tym ostatnim priorytetem winno być 
odpowiednie zdefiniowanie pojęcia zdrowia, ponieważ nie można go używać wyłącznie 
jako braku zmian biologicznych i/lub psychicznych, lecz należy je również rozważać 
w odniesieniu do zachowań i „stylów życia” ludności50. Z kolei w sektorze pomocy spo
łecznej konieczne jest odejście od redukowania problemów socjalnych wyłącznie do

47 J. Habermas, Teoria dell'agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986, 2 vol., s. 1022.
48 H. Falck, La prospettiva dell'appartenenza.. ., op. cit., s. 116.
49 W kwestii integracji socjalno sanitamej ograniczę się do odesłania do tego, co wcześniej napisa

łem, wraz z odnośną bibliografią, w: F. Villa (red.), L'integrazione annunciata. Teoria e realtà nelle re
lazioni tra sociale e sanitario, Vita e Pensiero, Milano 1988; F. Villa, L integrazione tra sociale e sani
tario. Quali prospettive?, w: „Saggi”, n. 2,1989 (XV), s. 59 72.

30 Na temat kultury zdrowotnej, a także integracji pomiędzy służbami sanitarnymi a służbami socjal
nymi, napisano w: A. Prezioso, Ripensare la politica socio-sanitaria, w: G. Scarpellon -  T. Vecchiato 
(red.), Le frontiere del sociale, op. cit., s. 120 144; P. Donati (red.), Salute e complessità sociale, Ange
li, Milano 1986; Manuale di sociologia sanitaria, NIS, Roma 1987; IRS (red.), Integrazione dei servizi 
sociali e sanitari, Ministero dell Intemo  Direzione Generale dei Servizi Civili, Roma 1985.
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kwestii opiekuńczych. W tym celu w krajach, w których ów problem nie został uregulo
wany w wymiarze normatywnym, należałoby to uczynić. Konieczne jest także pogłę
bienie prowadzonych na ten temat badań, w których braliby udział eksperci, kadra kie
rownicza oraz pracownicy poszczególnych służb.

Należy wreszcie stwierdzić, że zdolności samooiganizowania się i partycypacji klien
tów stanowią główną drogę, na której możliwe staje się potwierdzenie jedności i współ
zależności potrzeb człowieka. Trzeba więc stwierdzić, że same możliwości transformacji 
kulturalnej, instytucjonalnej, organizacyjnej i zawodowej służb należy zestawić ze zdol
nościami klientów wychodzenia ze stanu anonimowości, dezintegracji społecznej  oraz 
ze stanu „kolonizacji”. W szczególności skutecznie można przeciwstawiać się: koloni
zacji ekonomicznej (poczynając od bacznego kierowania spożyciem oraz żądania prze
strzeni dla uczestniczenia w przedsięwzięciach), kolonizacji kulturalnej (poprzez wy
chowanie dorosłych zanim zacznie się wychowywać młodzież), w celu wyrobienia kry
tycznej postawy wobec środków masowego przekazu), kolonizacji politycznej poprzez 
odrzucenie i walkę z wszelkimi tendencjami do oligarchicznej koncentracji władzy po to, 
aby potwierdzić wartość społecznej autonomii wspólnot. Zadaniem zawodowych pra
cowników socjalnych i polityków społecznych jest podejmowanie działań zmierzających 
do nadania wartości każdej formie odpowiedzialności i partycypacji51, jako odpowiedzi 
na potrzeby pojawiające się w sposób połączony, zintegrowany, widoczny, skuteczny 
i taki, który będzie w stanie zmobilizować wszystkie zasoby obecne na tym terenie.

PERSPEKTYWA SOLIDARNOŚCI I POMOCNICZOŚCI

W tym podrozdziale zamierzamy pogłębić refleksje na temat możliwego powiązania 
zasad pomocniczości i solidarności. Zasadę pomocniczości można w istocie interpreto
wać na dwa sposoby: albo w ujęciu neoliberalnym, które odwołuje się do pomocniczo
ści, aby zmniejszyć odpowiedzialność państwa w zakresie zbyt obciążających zadań so  
cjalno-opiekuńczych; albo w ujęciu solidarystycznym tak, jak to ma miejsce w nauce 
społecznej Kościoła52. Celem uniknięcia dwuznaczności, jak również w związku z trwa
jącą obecnie dyskusją na temat kryzysu różnych typów polityki społecznej w Europie, 
proponuję ustalić pewne organiczne powiązanie zasady pomocniczości z zasadami soli

51 Por. także F. Rao (red.), Responsabilità, partecipazione e trasparenza, Fond. Zancan, Padova 
1992.

52 Warto tu przypomnieć definicję zasady pomocniczości, jaka znajduje się w Centesimus Annus: 
„Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, 
pozbawiając ją  kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją  w razie konieczności i pomóc w  koordynacji 
jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspólnego. Interweniując bezpośrednio i po
zbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii 
i przesadny wzrost publicznych struktur, w których -  przy ogromnych kosztach -  raczej dominuje logika 
biurokratyczna aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom.  Encykliki Ojca Świętego Ja
na Pawła II, Centesimus Annus (n. 48). Wyd. ZNAK, s. 678 679.
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darności, odpowiedzialności i bliskości53. Jedynie bowiem równoczesne odniesienie się 
do tych czterech zasad może dostarczyć, moim zdaniem, wskazówek oraz narzędzi ko
niecznych do tego, by przezwyciężyć kryzys „państwa socjalnego”, który dotknął wiele 
państw. Omówmy więc pokrótce wymienione zasady.

Zasada pomocniczości oznacza, że instytucje, a przede wszystkim państwo, nie mo
gą zaprzeczyć prawnym formom autonomii oraz pierwotnym fünkcjom innych podmio
tów społecznych  zarówno publicznych jak i prywatnych. Z drugiej strony konieczne 
jest podkreślenie, że zasada ta nie pociąga za sobą interpretacji ograniczającej zadania 
i uprawnienia państwa, tak jakby państwu przysługiwała  w stosunku do instytucji niż
szych lub podporządkowanych czy też o mniejszym terytorialnie zasięgu  jedynie wła
dza substytucji w sytuacji, gdyby instytucje były niezdolne do zaspokojenia potrzeb, do 
czego statutowo zostały powołane. Konieczne jest więc potwierdzenie autentycznego 
znaczenia pomocniczości, która polega: 1) na zasadzie nie uzurpowania sobie prawa do 
inicjatywy, jaka pierwotnie przysługuje podmiotom społecznym oraz 2) interwencji in
stytucji państwowych w celu wsparcia podmiotów społecznych po to, by dać im siłę 
i możliwość rozwinięcia działania, które pierwotnie im zostało przydzielone w zakresie 
zaspokajania potrzeb, dostarczając i uzupełniając konieczne do tego zasoby i narzędzia. 
To zadanie instytucji i władz publicznych wchodzi w zakres solidarności, od której 
w żaden sposób nie można abstrahować w ramach względem właściwie pojętej kon
cepcji pomocniczości54.

Zasada solidarności jest realizowana w ramach inicjatyw oddolnych i wolontariatu, 
a także w ramach działalności instytucji publicznych, jak np. w formie:

 redystrybucji dochodu poprzez pobieranie zróżnicowanych podatków i składek obo
wiązkowych, co nakłada na każdego obywatela obowiązek uczestniczenia  w opar
ciu o zasoby, jakimi dysponuje  w realizacji potrzeb zbiorowości,

 zobowiązania się do promowania praw rodzinnych, przede wszystkim na polu wy
chowania i usług dla jednostki,

 prawa do pracy dla wszystkich i zobowiązania każdego, aby na podstawie tego pra
wa działał na rzecz postępu materialnego i duchowego społeczeństwa,

 zapewnienia prawa do inicjatywy ekonomicznej oraz zabezpieczenia społecznej 
funkcji własności,

 prawa wszystkich obywateli do opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych, do 
ochrony zdrowia oraz wzajemnej odpowiedzialności w tym zakresie.
Zasada odpowiedzialności powoduje, że każdy członek społeczeństwa oraz wszyst

kie jego części składowe biorą na siebie obowiązek czynnego i kreatywnego uczestnic
twa w budowaniu dobra wspólnego, podczas gdy dla państwa i instytucji publicznych

53 Powiązanie pomiędzy zasadami pomocniczości, solidarności i odpowiedzialności zostało dokład
nie ukazane przez kościelną Komisję „Sprawiedliwość i pokój  Włoskiej Konferencji Episkopatu 
(C.E.I.), Stato sociale ed educazione alla socialità, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995.

54 Według cytowanego w poprzednim przypisie dokumentu, stwierdzenie to odnosi się do rodziny 
(por. art. 31, 36 i 37 Konstytucji), do wspólnot lokalnych (por. art. 5), do wspólnot pracy (por. art. 43,45, 
46,47), do wspólnot i formacji kulturalnych i/lub religijnych (por. art. 49 Dekretu Prezydenta Republiki 
nr 616/1977), do ochrony dziedzictwa historycznego, artystycznego, krajobrazu kraju, do opieki zdrowia 
(opr. art. 38 p. 4 Konstytucji).
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oznacza to zadanie wprawienia takich struktur prawnych i stworzenia takich warunków 
kulturowych, które umożliwoałyby obywatelom i częściom społeczeństwa realizowanie 
tych zakresów odpowiedzialności, jakich się od nich wymaga. Wszystko to przedstawia 
conditio sine qua non dla efektywnej realizacji zasad pomocniczości i solidarności.

Uważam, że ważne jest również podkreślenie znaczenia zasady bliskości, ponieważ 
dzięki niej możemy dostrzec wspólny element zasady pomocniczości, solidarności i od
powiedzialności, obecny również w dyskusji na temat typów i dziedzin polityki społecz
nej. Chodzi o to, że lepiej odpowiada na potrzebą ten, kto jest bliżej niej. To pozwala 
we właściwy sposób docenić samorządowe formy zaspokajania potrzeb oraz powoły
wania odpowiednich służb.

W tym momencie może okazać się użyteczne syntetyczne połączenie czterech zasad 
-  pomocniczości, solidarności, odpowiedzialności i bliskości -  z bardziej ogólną zasa
dą autonomii społecznej wspólnot. Innymi słowy, wydaje mi się, że tocząca się dyskusja 
na temat negatywnych i pozytywnych aspektów zasady pomocniczości może odnaleźć 
ważny element wyjaśniający w finalnej wartości autonomii społecznej. Również etymo
logiczne znaczenie samego terminu pomocniczości (pomocniczość w języku włoskim 
sussidiarietà odwołuje się do łacińskiego subsidium afferre, co po polsku tłumaczymy 
„dostarczyć pomocy”  przyp. red.) może pomóc wyjaśnić jego aspekt pozytywny, który 
podkreśla obowiązki państwa w zakresie interwencji na rzecz autonomii społecznej 
wspólnoty. Interpretacja akcentująca aspekt negatywny zasady pomocniczości podkreśla 
natomiast, że państwo nie musi interweniować w te dziedziny, w których wspólnoty 
obecne w społeczeństwie są w stanie zaspokajać własne potrzeby, lecz może skończyć 
się to pozbawieniem państwa odpowiedzialności w stosunku do jego obowiązków w za
kresie solidarności i wspierania tych wspólnot. Zasady solidarności, odpowiedzialności 
i bliskości wzmacniają więc dodatkowo pozytywny aspekt zasady pomocniczości. Z ko
lei syntetyczne ujęcie tych zasad w zasadę autonomii społecznej wspólnot pozwoli, być 
może, na wyodrębnienie autonomicznej interpretacji która byłaby „nową drogą” wiodą
cą do rozumienia pomocniczości.

Warto podkreślić ponadto, że różne formy autonomii społecznej mają swój najbliż
szy odpowiednik na poziomie instytucjonalnym i terytorialnym w autonomiach lokal
nych, z tym wszystkim, co to za sobą pociąga w sensie decentralizacji administracyjnej 
i w zarządzaniu służbami. Nie można jednak mylić autonomii społecznej z autonomią 
lokalną, ponieważ ta druga musi być pojmowana jako pochodna pierwszej. Natomiast 
interpretowanie autonomii lokalnej jako po prostu formy decentralizacji państwa, a nie 
jako wyniku i syntezy autonomii społecznych, może doprowadzić do zaprzeczenia pier
wotnej wartości tych ostatnich, wartości która tymczasem musi być uznana i prawnie 
zalegalizowana przez systemy państw, a także w pełni realizowana w ramach różnych 
dziedzin polityki społecznej.

Z punktu widzenia filozofii politycznej autonomia społeczna wspólnot, mająca swe 
przesłanki w personalistycznej naturze istoty ludzkiej, pociąga za sobą ściśle określoną 
interpretację społeczeństwa, przeciwstawną koncepcjom typu absolutystycznego, jak 
koncepcja Hobbesa, koncepcja idealizmu Hegla, marksizmu-leninizmu, niektóre formy 
liberalizmu idealistycznego oraz koncepcje wszelkich dyktatur i form totalitaryzmu. 
Według tych koncepcji państwo jest depozytariuszem wartości współżycia obywatelskie
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go i musi dyktować normy oraz treści, do jakich musi stosować się społeczeństwo w ca
łej swej złożności: osoba i grupy społeczne okazują się więc formą niższą i podległą 
państwu, które w większości przypadków jest pojmowane jako państwo etyczne.

Zasada autonomii społecznej wspólnot zakłada natomiast -  jak już podkreślono -  
pierwotność i uprzedniość osoby względem państwa, z tym skutkiem, że również grupy 
społeczne i wspólnoty są pierwotne w stosunku do jakiegokolwiek systemu państwowe
go. Państwu przysługuje ważna odpowiedzialność i zadanie uznania wartości obecnych 
w zbiorowościach społecznych oraz umożliwienia im wyrażenia siebie, rozwoju i swo- 
bodej konfrontacji skierowanej na budowanie wspólnego dobra. Uprzedniość „osoby” 
względem „państwa” jest więc filozoficznym wyróżnikiem, stanowiącym podstawę za
sady autonomii społecznej wspólnot, która w każdym razie -  należy to przypomnieć -  
okazuje się alternatywna również w stosunku do indywidualizmu leżącego u podstaw 
różnych form liberalizmu.

Przechodząc teraz do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących dziedzin poli
tyki społecznej, możemy przede wszystkim zauważyć, że właściwa realizacja zasady 
autonomii społecznej wspólnot zakłada koncepcję państwa socjalnego, która odnosiłaby 
się przede wszystkim do poprawnego sformułowania podziału funkcji między państwem 
a społeczeństwem w tym znaczeniu, że państwo musi odzwierciedlać  o ile to możliwe

 różne pozycje obecne w społeczeństwie (pluralistyczna koncepcja państwa), a każda 
grupa lub część społeczeństwa o pewnym znaczeniu, w szczególności obywatele mniej 
zamożni, muszą uczestniczyć w redystrybucji dochodu prowadzonej przez państwo. In
nymi słowy, państwo socjalne jest z natury swej państwem demokratycznym, ponieważ
 inaczej niż w tradycyjnym państwie liberalnym, ograniczającym „obywatelstwo ak

tywne” do obywateli najbogatszych  wewnątrz niego żadna grupa ani część społeczń- 
stwa nie może być wykluczona z reprezentacji polityczej ani pozbawiona możliwości 
wyrażenia własnej społecznej podmiotowości i wpływania na równi z innymi na decyzje 
publiczne.

Ponadto, państwo socjalne jest państwem „interwencyjnym”, ponieważ  w przeci
wieństwie do państwa liberalnego powstrzymującego się od interwencji w system spo
łeczno-ekonomiczny  inspiruje się filozofią przeciwną eksponującą pełnienie czynnej 
roli w stosunkach ekonomiczno-społecznych, szczególnie regulując i korygując  w razie 
konieczności  funkcjonowanie rynku i mechanizmów wolnej konkurencji, koncentrację 
kapitału niebezpieczną dla życia demokratycznego (przepisy antytrustowe), a także 
określając zasady redystrybucji dochodu narodowego poprzez istnienie wielości kana
łów, wśród których możemy przypomnieć: politykę podatkową i politykę cen, służby 
socjalne i sanitarne (w szczególności na rzecz obywateli najuboższych i niezdolnych do 
pracy), zagwarantowanie prawa do nauki oraz podjęcie niezbędnych kroków na rzecz 
zatrudnienia, coraz bardziej zagrożonego przez logiki systemu rynkowego, rozwój tech
nologiczny oraz procesy umiędzynarodowienia gospodarki.

Aby móc zrealizować odpowiednie formy autonomii społecznej, w koncepcji socjal
nej państwa należy koniecznie wypracować nowe modele polityki społecznej, zdolne do 
urzeczywistnienia silnego współdziałania relacyjnego pomiędzy trzema podstawowymi 
sposobami rozmieszczenia zasobów: prywatnego (rynek), publicznego (państwo) i pry  
watno-społecznego (trzeci sektor), będącego pod pewnymi względami formą, którą nale
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ży uprzywilejować po to, aby nadać moc i wartość autonomii społecznej wspólnot. 
W tym celu potrzebne jest zebranie opracowań teoretycznych i badań, które pozwoliłyby 
na przygotowanie nowych scenariuszy nieuniknionych zmian instytucjonalnych i organi
zacyjnych.
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ROZDZIAŁ DRUGI 

Elementy historii opieki społecznej i pracy socjalnej

Po omówieniu złożonych stosunków zachodzących między „politykami społeczny
mi”, demokracją a pracą socjalną celowe wydaje się przeanalizowanie podstaw trzeciego 
z omawianych elementów, który można wyodrębnić spośród elementów wiedzy histo
rycznej oraz socjologicznej, pozwalających na przedstawienie problematyki i dynamiki 
procesów stanowiących fundament pracy socjalnej. Chodzi więc o znalezienie i zogni
skowanie zintegrowanych elementów historii ubóstwa, marginalizacji i opieki społecznej 
oraz istotnych rysów historii instytucji sanitarnych i opiekuńczych po to, aby dotrzeć do 
powstania polityki typu welfare, jej rozwoju oraz różnych faz ewolucji w państwach 
nowożytnych, a także współczesnych.

Jeśli chodzi o analizę o charakterze bardziej socjologicznym, to należy zająć się 
podstawowymi treściami polityki społecznej w jej aspektach definicyjnych, teoretyczno
opisowych oraz dotyczących różnych modeli organizacji służb społecznych, a także za
gadnieniem definicji roli ich pracowników i klientów, nie zapominając jednakże o istnie
jącym kryzysie, jak również o konieczności wyodrębnienia możliwych alternatyw oraz 
stanów nowej równowagi poprzez ukazanie takich modeli polityki społecznej, które co
raz bardziej odpowiadają rzeczywistości współczesnych społeczeństw.

Należy ponadto przeprowadzić analizę rozwoju profesjonalnego pracy socjalnej 
w świetle kryteriów socjologii zawodów; ten aspekt zresztą zostanie dokładniej omówio
ny w rozdziale VI. W tym miejscu ograniczymy się natomiast do ukazania historycznej 
tradycji działań opiekuńczych oraz początków pracy socjalnej. W rozdziale III nato
miast, mając na uwadze względy głównie dydaktyczne i propedeutyczne, przedstawimy 
niektóre definicje i modele Welfare State, a także niektóre elementy polityki społecznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań istniejących pomiędzy różnymi 
modelami teoretycznymi a wynikającymi z nich zadaniami pracowników służb społecz
nych w obecnym stadium kryzysu „społeczeństwa dobrobytu”.

RYS HISTORYCZNY OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zanim zajmiemy się szczegółowym omówieniem historii pracy socjalnej, wydaje 
nam się, że słuszne będzie przypomnienie niektórych elementów historii opieki społecz
nej po to, aby ukazać -  choćby tylko w zarysie -  tradycję, w której kręgu pod koniec 
XIX wieku w społeczeństwach zachodnich rozwinęła się praca socjalna w znaczeniu 
zawodowym. Nie zamierzamy zagłębiać się w złożone zagadnienia historiografii opieki
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społecznej i nie rościmy sobie pretensji do nadania niniejszemu opracowaniu organicz
nego charakteru naukowego, mając zaś na celu ukazanie tych zagadnień przede wszyst
kim pod kątem dydaktyczno-opisowym, postaramy się przedstawić kilka rysów histo
rycznych o podstawowym znaczeniu1.

Łatwo zauważyć, że historia ubóstwa i opieki społecznej jest interesująca z dwóch 
względów: po pierwsze, ze względu na ubóstwo jako zjawisko społeczne, a po drugie, ze 
względu na formy sprawowania opieki społecznej, jakie określały stosunek między ubo
gim, chorym a społeczeństwem danej epoki.

W historii ubodzy stanowili zawsze stały i nierozwiązany problem: ubóstwo przed
stawiało dramatyczną rzeczywistość, będącą w niektórych epokach historycznych udzia
łem większości ludności2. Z drugiej strony ubóstwo powiązane było z chorobą, ponieważ 
choroba powodowała niemożność kontynuowania pracy dostarczającej środki do życia 
i -  vice versa -  nędzne warunki życia ubogich były często przyczyną występowania 
wielu chorób.

Można więc stwierdzić, że historia opieki społecznej i sanitarnej jest niezrozumiała, 
jeśli rozpatrywać ją  bez uwzględnienia organicznego odniesienia do historycznego obra
zu realnego ubóstwa. Ubóstwo było udziałem zarówno cierpiących głód, próżniaków 
i włóczęgów, jak również przestępców, którzy niejednokrotnie popełniali przestępstwa 
z desperacji, co wywoływało różne formy strachu społecznego i różne nań reakcje wśród 
szlachty i mieszczaństwa. Taki obraz staje się okazją do przeprowadzenia interesującego 
studium instytucji opiekuńczych, które są świadectwem stosunków zachodzących po
między ubogimi, chorymi a społeczeństwem danej epoki. Aby zrozumieć, w jaki sposób 
społeczeństwo „stworzyło” ubogich, czyli aby zrozumieć przyczyny podziału na klasy 
społeczne -  często przeciwstawiane sobie -  należy najpierw uświadomić sobie, w jaki 
sposób traktowani byli ubodzy3. Historyczne formy, jakie przybierała opieka społeczna, 
pozostają bowiem w ścisłym związku z układem warstw społecznych oraz systemem 
władzy. Struktury sądownicze i policyjne, a także instytucje sanitarne i opiekuńcze stwo
rzono po to, aby rozwiązać problemy społeczne lub strzec określonego porządku. Udzie
lanie pomocy w sytuacjach najbardziej koniecznych było podyktowane przeważnie wy
mogami kontroli społecznej, a nie troską o poszanowanie wartości i godności osoby 
ludzkiej.

1 Dalsza analiza odwołuje się  szczególnie w częściach dotyczących średniowiecza i czasów nowo
żytnych  do treści wykładów, wygłoszonych w roku szkolnym 1986/87 przez dr Edoardo Bressana 
w szkole dla pracowników socjalnych „La nostra Famiglia Bosisio Pariniego (CO) na temat „Elementy 
historii instytucji opieki społecznej i instytucji sanitarnych . Panoramiczny przegląd historiografii doty
czącej opieki społecznej we Włoszech zawarto w: E. Bressan, Problemi di storiografìa delia assistenza 
in Italia, w G. Rossi  P. Donati (red.), Welfare State. Problemi e alternative, F. Angeli, Milano 1982, 
s. 221 248.

Część ludności ubogiej dochodziła nawet do 70%, jak wynika z wyliczenia angielskiego historyka 
Briana Pullana, i grupa ta obejmowała osoby, które -  nie cierpiąc nawet stanu niedostatku -  nie były 
jednak w  stanie własnymi siłami i bez pomocy z zewnątrz stawić czoła sytuacjom szczególnej potrzeby 
lub sytuacjom klęski. Por. B. Pullan  S.J. Woolf, Plebi urbane e plebi rurali: da poveri a proletari, 
in: „Storia d Italia , Annali I, Dal feudalismo al capitalismo, Einaudi, Torino 1978, s. 981 1078.

J.P. Gutton, La società e i poveri, Mondadori, Milano 1974.
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W historii opieki społecznej stykamy się ze zmianami, które przede wszystkim doty
czą koncepcji ubogiego i chorego. Jasne jest, że jeżeli obraz ubogiego i chorego nosi 
znamiona negatywne, to wówczas opieka społeczna przyjmuje cechy podejrzliwości, 
dyskryminacji i w końcu nabiera charakteru policyjnego. Jeżeli ubogi jest podmiotem 
winnym i niebezpiecznym, to głównym zadaniem opieki społecznej staje się zapanowa
nie nad ewentualnymi konsekwencjami społecznymi jego zachowania poprzez progre
sywne rozszerzenie działań zmierzających do jego marginalizacji, przy użyciu władzy 
publicznej jako narzędzia.

Publiczne formy opieki społecznej można odnaleźć w całej historii ludzkości, 
a szczególnie w historii starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu. Jednakże należy podkre
ślić, że systematyczna interwencja państwa w dziedzinie opieki społecznej w Europie za
czyna się pojawiać dopiero począwszy od okresu tworzenia się nowożytnych monarchii 
narodowych. Od końca średniowiecza rodzące się wówczas mieszczaństwo sugerowało 
władcom absolutnym podjęcie działań w zakresie opieki społecznej i sanitarnej, które 
traktować można jako odpowiedź na problemy towarzyszące początkom i rozwojowi go
spodarki przedkapitalistycznej i wczesnokapitalistycznej. Tym inicjatywom państwa nie 
była także obca konieczność wyeliminowania tradycyjnej hegemonii kościoła katolickie
go, który na zachodzie Europy faktycznie przez długi okres historii był jedyną instytucją 
spełniającą funkcje opiekuńcze wobec ludności. W średniowieczu bowiem w krajach eu
ropejskich opieka nad ubogimi, kalekami i różnego rodzaju wykluczonymi poza nawias 
była sprawowana głównie przez parafie, zakony różnych reguł oraz zakony świeckie, 
a następnie przez bractwa4.

W tym momencie może okazać się właściwe dokonanie pewnej krótkiej dygresji hi
storycznej dotyczącej głównych momentów historii opieki społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji w krajach europejskich.

A) Okres średniowiecza. Począwszy od powstania społeczeństwa feudalnego  kie
dy ugruntowało się użycie terminu hospitale (od łacińskiego hospitalitas  gościnność, 
przyjęcie, gościna), który wszedł w miejsce używanego wcześniej w świecie grecko
romańskim terminu xenodochium -  powstała rozległa sieć fundacji szpitalnych, stano
wiących rzeczywistość odmienną od dzisiejszej, a mających szersze znaczenie opiekuń
cze. Były to miejsca leczenia i opieki dla chorych, schronienia dla sierot oraz dla 
„podrzutków”, miejsca przyjmowania pielgrzymów, lub także miejsca, do których mógł 
udać się ubogi, aby dostać utrzymanie w najtrudniejszych chwilach życia. Wszystko to 
odbywało się w imię miłości bliźniego, która bardziej wzbogacała obdarowującego niż 
przyjmującego5.

Przyjmowanie ubogich, zajmowanie się chorymi i potrzebującymi pomocy od śre
dniowiecza do czasów powstania komun-gmin przejawiało się w formach przeważnie 
niezależnych i samorządnych. Nie istniała wówczas żadna struktura publiczna zajmująca 
się opieką społeczną, a tylko wielość małych wspólnot religijnych, biorących na siebie

4 C.D. Fonseca, Forme assistenziali e strutture caritative nella Chiesa del medioevo, w: AA.VV, 
Stato e Chiesa di fronte al problema dell assistenza, Edimez, Roma 1982, s. 13 29.

5 C. Violante, Il Pauper personificazione del Cristo, w: AA.VV., Stato e Chiesa di fronte al proble
ma dell'assistenza, op. cit., s. 31 34.
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obowiązek prowadzenia fundacji szpitalnych. Z tych to wspólnot rozwinęły się później 
zgromadzenia opiekuńcze o charakterze świeckim, powstałe w celu zaspokojenia no
wych potrzeb pojawiających się w związku z rozwojem miast.

Ten rodzaj organizacji opieki społecznej i sanitarnej, mający charakter wspólnotowy, 
autonomiczny, lokalny i zdecentralizowany, istniał wewnątrz względnie stabilnej od po
czątków rzeczywistości społecznej. Od zarania feudalizmu do czasu powstania pierw
szych komun gmin warunki materialne społeczeństw europejskich odznaczały się znacz
ną równowagą, co pozwalało na łagodzenie konfliktów społecznych. Towarzyszyła temu 
zadowalająca sytuacja żywnościowa, a co za tym idzie, prawidłowa relacja między ist
niejącymi zasobami rolnymi a wzrastającą liczbą ludności. Ten nadzwyczajny wzrost 
komun-gmin, szczególnie w niektórych rejonach ziem włoskich i niemieckich, był przez 
pewien okres odpowiednio wspierany przez struktury opieki społecznej o charakterze 
charytatywno-religijnym, które rozwinęły sieć szpitali miejskich, a następnie wzmocniły 
ją  dzięki stworzeniu licznych instytucji utrzymujących się z jałmużny. Nie należy ponad
to zapominać, że w epoce średniowiecza ludność komun-gmin wiejskich mogła utrzy
mywać się także dzięki wykorzystaniu terenów doń należących lub zastrzeżonych do 
„użytku wspólnego” przez pana feudalnego lub, częściej, przez wspólnotę religijną, bę
dącą ich prawnym właścicielem. „Compasquo”, „pasqué” i „pasquirolo” („wspólne pa
stwisko”  przyp. red.) były to tereny, na których wszyscy mogli wypasać swoje bydło, 
podobnie jak wszyscy, celem zdobycia drewna potrzebnego na opał, mogli korzystać 
z lasów, będących własnością komunalną.

Mieszkańcy miast ponadto byli zorganizowani w korporacje grupujące wszystkich 
zatrudnionych w danym cechu lub wykonujących dany zawód. Główną cechę związków 
zwanych korporacjami stanowiły cele ekonomiczno-zawodowe, lecz tworzyły one także 
„szkoły zawodowe”, w których uczniowie przygotowywali się do pracy. W szkołach 
tych nie zaniedbywano wspólnie odbywanych praktyk religijnych. Każda korporacja 
miała swój kościół lub kaplicę w katedrze miejskiej oraz własnego świętego patrona, 
którego święto obchodzono z zachowaniem bardzo uroczystej liturgii. Korporacje często 
rywalizowały ze sobą w budowie kościoła głównego, a później wspomagały finansowo 
jego utrzymanie i ozdabianie; w witrażach wielu katedr europejskich do dzisiaj widnieją 
herby korporacji, które były ich fundatorami.

Korporacje średniowieczne spełniały także ważne zadania opiekuńcze: zajmowały 
się leczeniem i otaczały opieką swych chorych członków lub inwalidów, a w szczególno
ści dbały o los wdów i sierot poprzez różne formy solidarności. W niektórych miastach 
ową solidarnościową funkcję pełniły tzw. „vicinie” czyli stowarzyszenia sąsiedzkie.

W drugiej połowie XIV wieku nastąpił kryzys systemu charytatywno-opiekuńczego 
epoki średniowiecza, spowodowany częściowo zdecydowanym pogorszeniem warunków 
socjalnych i sanitarnych. Pogorszenie owo znajdowało swój wyraz w braku żywności 
i częstych epidemiach, których powodem był wzrost demograficzny oraz będąca konse
kwencją tego stanu seria dramatycznych i częstych klęsk głodu. W miastach dodatko
wym powodem szerzenia się epidemii było przeludnienie uniemożliwiające zapewnienie 
niezbędnego poziomu higieny. W tych warunkach zaczęła rozprzestrzeniać się dżuma, 
która  począwszy od „czarnej zarazy” w połowie XIV wieku  z powtarzającą się nie
ubłaganie regularnością dziesiątkowała ludność; do niej dołączył tyfus, który bardzo
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szybko nabrał charakteru endemicznego, oraz infekcje przeniesione ze wschodu, takie 
jak trąd. Ich pojawienie się doprowadziło do utworzenia pierwszych lazaretów, wyko
rzystanych też później podczas epidemii w XVII wieku.

Z drugiej zaś strony, nowy proces akumulacji kapitalistycznej, jaki rozpoczął się 
właśnie w tym okresie, musiał brać pod uwagę zmniejszanie się zasobów i wzrost demo
graficzny. Towarzyszyło mu tworzenie się nisz ubóstwa oraz rodząca się w kręgach 
mieszczańskich i szlacheckich tendencja do ochrony własnych fortun przed rosnącą ma
są ludzi wykluczonych poza nawias społeczeństwa. W ten sposób powstał nowy typ 
ubóstwa charakterystyczny dla nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego i noszący 
cechy „marginesowości społecznej”.

W tym samym czasie, jednocześnie z kryzysem, jaki począwszy od późnego okresu 
rozwoju komun-gmin towarzyszył rozwojowi ekonomicznemu, kończył się powoli sys
tem charytatywno-opiekuńczy, odziedziczony po średniowieczu, oraz sama ewangeliczna 
koncepcja ubóstwa, w XIV i XV w. bowiem rozprzestrzeniła się mentalność wroga wo
bec ubogiego i wobec ubóstwa, które nie było już postrzegane jako znak boskiego bło
gosławieństwa, lecz jako znak przekleństwa, a więc i winy.

Symbolem przykładnej średniowiecznej postawy wobec ubóstwa jest postać św. 
Franciszka z Asyżu, opuszczającego bogatego ojca Bemardone, przedstawiciela nowej 
klasy kupieckiej, aby „poślubić Panią Biedę”. Za typowe dla postawy nowoczesnej moż
na natomiast uznać teorie kalwińskie o predestynacji i o „światowej ascezie”, według 
których bogactwo materialne jest znakiem upodobania przez Boga oraz predestynacją do 
zbawienia.

B) Czasy nowożytne. Na początku ery nowożytnej opieka społeczna zmieniła cha
rakter: miała nieść pomoc, ale też kontrolować i ewentualnie tłumić konflikty społeczne, 
zagrażające ustanowionemu porządkowi. Władza publiczna zajmowała się coraz bar
dziej  obok higieny zbiorowej z powodu pogorszenia warunków sanitarnych oraz ze 
względu na konieczność stawienia czoła epidemiom  również prowadzeniem instytucji 
opiekuńczych, wprowadzając pierwszych przedstawicieli państwa czy też władz miej
skich do struktur, które dotąd były prawie całkiem niezależne. Pojawiły się również 
pierwsze próby racjonalizacji opieki społecznej poprzez scentralizowanie wielu jednostek 
oraz fundacji, co z jednej strony było odpowiedzią na polityczną konieczność, a z drugiej 
stanowiło przesłankę do sprawowania kontroli publicznej. Najbardziej oczywistym tego 
przykładem były, już pod koniec średniowiecza, fakty łączenia szpitali dokonane z ini
cjatywy władz świeckich i kościelnych, powołujących do życia system „większych szpi
tali” („ospedali maggiori”), przeznaczonych do tego, aby trwać przez wieki, jak w przy
padku Mediolanu, gdzie w 1456 r. doszło do połączenia wielu małych szpitali w jeden 
nowy „Ospedale Maggiore”.

Następnie, w XVI stuleciu, w jednym z najdramatyczniejszych momentów dla naro
dów europejskich, wystawianych na coraz cięższe próby przez wojnę, głód i dżumę6, 
powstają, a następnie rozwijają się w całej Europie ustawy o ubogich  poczynając od 
ustaw weneckich, a kończąc na najsłynniejszych ustawach wydanych w Anglii elżbietań-

6 Wspomina o tym inwokacja liturgiczna „Od powietrza, głodu i wojny zachowaj nas, Panie! , bar
dzo rozpowszechniona w tamtym okresie.
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skiej. Te ostatnie poprzedziło wydanie w 1388 r. Poor Law Act oraz w 1351 r. Statute o f 
Labourers, przepisów prawnych, których zadaniem było stłumienie włóczęgostwa 
i kontrolowanie wynagrodzeń za pracę, zmiennych ze względu na mobilność siły robo
czej. Ponadto w 1536 r., za panowania Henryka VIII, parafiom zezwolono na zbieranie 
pieniędzy przeznaczonych na potrzeby ubogich niezdolnych do pracy. Decydujące zna
czenie dla legislacji epoki elżbietańskiej miały masowe bezrobocie na wsi i wynikająca 
z niego urbanizacja  będące wynikiem enclosures, czyli prywatnego grodzenia terenów 
przeznaczonych do „użytku wspólnego” lub będących własnością zakonów i opactw, ja
ko skutek reformy anglikańskiej  oraz bezprecedensowa inflacja, jaką spowodował na
pływ szlachetnych metali z nowego świata7.

Dzięki wydaniu Poor Relief Act w 1576 r. oraz zapisom Poor Law Acts w latach 
1598 i 1601 królowa Elżbieta I stworzyła podstawy prawne systemu opieki społecznej, 
opartego na „instytucjonalizacji” ubogich, uratowanych tym sposobem od włóczęgostwa 
oraz zakłócania porządku publicznego  nie za pomocą przymusu karnego, lecz poprzez 
zapewnienie im schronienia i pracy8.

Z ustaw o ubóstwie  począwszy od drugiej połowy XVI wieku, a przede wszystkim 
w XVII stuleciu, w dużych państwach europejskich (Francji, Anglii, Holandii, w niektó
rych miastach niemieckich), a także w państwach włoskich (szczególnie w Piemoncie 
i Wenecji), rozwinęła się polityka, którą M. Focault określił jako politykę „wielkiego 
odosobnienia”9. Chodziło o to, aby wraz z zakazem uprawiania żebractwa podjąć próbę 
generalnego internowania ubogich zdolnych do pracy, częściowo zdolnych do pracy, 
a także tych niezdolnych do pracy, stosując w tym przypadku łagodniejsze sposoby10. Do 
ubogich dołączano wielokrotnie szaleńców, których podporządkowywano rygorom pra
wa, a także całą masę próżniaków i włóczęgów, elementu społecznie niebezpiecznego,

7
G.F. Ferrari, La sicurezza sociale in Gran Bretagna, w: Rossi  Donati (red.), Welfare State. Pro

blemi e alternative, s. 137-218, szczególnie s. 140-142.
g

G.F. Ferrari pisze na ten temat: „były trzy grupy potencjalnych „podopiecznych”, wyodrębnionych 
metodą klasyfikacji: ubodzy niezdatni do pracy (jak np. niewidomi, przewlekle chorzy lub starzy) mieli 
być umieszczani w przytułkach lub almshouses, ubogich zdolnych do pracy należało zatrudnić w workho
uses, na początku w charakterze niezupełnie stale tam przebywających, albo umieścić tam jako uczniów 
zawodu  jeśli byliby w odpowiednim wieku. Wreszcie niepoprawnych opieszalców, którzy odrzucaliby 
pracę, należało powierzyć opiece „domów poprawczych . Organizację trzech form interwencji poprze
dzali overseers wyznaczeni w każdej parafii przez sędziego pokoju i uprawnieni do nakładania i pobie
rania podatków od nieruchomości (rates). Ogólną władzę wydawania rozporządzeń władzom lokalnym 
posiadał centralnie organ Privy Council . (Ferrari, La sicurezza sociale in Gran Bretagna, s. 141; z po
wołaniem się na J. Pound, Poverty and Vagrancy in Tudor England, Longman, London 1971 ).

M. Focault, Nascita della clinica, Einaudi, Torino 1969; Storia della follia, Rizzoli, Milano 1980.

10 Ubogich „niezdolnych  uważano za „dobrych , gdy chodziło o osoby stare, nieletnie i upośledzo
ne, które nie były w stanie pracować i którym dawano możliwość korzystania z pomocy przyjmując ich 
lub zezwalając na uprawianie żebractwa; natomiast ubogich „zdolnych” do pracy uważano za „złych” i  
ponieważ byli próżniakami i leniuchami  zmuszano do wykonywania jakiejś pracy, w razie konieczności 
przymusowo internowano, obowiązywał ich także zakaz żebrania pod groźbą surowych kar. W tym okre
sie wprowadzono również rozróżnienie pomiędzy ubogimi zamieszkałymi i nie zamieszkałymi, zastrzega
jąc udzielanie pomocy tym pierwszym, a nakładając karę na tych drugich; chodzi o pewne wyprzedzenie 
charakterystycznej cechy nowoczesnych systemów prawodawstwa dotyczącego ubogich, tzw. domicilio 
di soccorso (mieszkanie tymczasowe, zastępcze  przyp. red.).
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który w ten sposób można było bez szczególnych trudności usunąć. Francuskie „szpitale 
generalne”, angielskie i holenderskie „domy pracy”, „hotele dla ubogich” w miastach 
włoskich przypominały, jak wiadomo, bardziej więzienia niż przytułki, miejsca opieki 
czy ośrodki reedukacji. „Wielkie odosobnienie” było w pewnym sensie wspólnym wy
siłkiem nowożytnej Europy w zakresie opieki społecznej, ponieważ stanowiło odpowiedź 
na samą konieczność sprawowania kontroli społecznej oraz powszechną przemianę 
mentalności, zauważalną zarówno w krajach objętych reformą protestancką, jak i w kra
jach katolickich.

W ten sposób pojawiła się nowa postać człowieka wykluczonego poza nawias, nie- 
włączonego w społeczeństwo, stanowiącego dlań wręcz zagrożenie (ubogi napadał na 
spichlerze, dokonywał rozboju na drogach, oszukiwał porządnych ludzi). Na taki proces 
marginalizacji ubodzy reagowali czasem powołując do życia coś w rodzaju „kontrspołe
czeństwa”, czyli szczególnego świata zorganizowanych grup oszustów i włóczęgów; 
warstwy będące u władzy wzmacniały natomiast mechanizmy marginalizacji, stygmaty  
zacji i segregacji. Jest wszak znamienne, że tam, gdzie nie utwierdziła się negatywna 
wizja ubogiego -  jak w myśli i w dziele św. Wincentego à Paolo -  nie rozwijała się poli
tyka internowania, lecz bardziej humanitarne niż odosobnienie alternatywy w postaci 
opieki domowej dla rodzin oraz możliwości bezpłatnego leczenia.

Powstały też nowe instytucje szpitalne, nie związane z odosobnieniem i prowadzone 
przez „szpitalne” zakony religijne, aktywnie uczestniczące w samych strukturach pu
blicznych. Powstanie zgromadzenia Kamilianów, dzieła pracy św. Kamila de’ Lellis oraz 
zakonu Bonifratrów, utworzonego z inicjatywy św. Jana Bożego to znamienny fakt, bę
dący świadectwem nowych możliwości interwencji ze strony wspólnot chrześcijańskich 
na polu opieki sanitarnej, opartych na zasadach odmiennych niż charakterystyczne dla 
zakonów opiekuńczych późnego średniowiecza.

Nowożytna Europa znała więc nie tylko represje społeczne, lecz była także świad
kiem narodzin nowych ruchów w dziedzinie opieki społecznej i sanitarnej. W szczegól
ności rozwinęła się wówczas możliwość interwencji opiekuńczej, która wzniosła się po
nad represję, i której udało się usunąć przyczyny niedostatku ekonomicznego i społecz
nego. Z drugiej zaś strony rozwinęły się nowe, wynikające z rozwoju medycyny, możli
wości.

Nie jest to właściwe miejsce do przeprowadzenia analizy tworzenia się „modelu 
biomedycznego”11; jest jednak oczywiste, że model ten  choć tylko w granicach założeń 
biologiczno-mechanicystycznych  rozszerzył szanse leczenia chorób. W połączeniu 
z bardziej odpowiednią analizą faktów społecznych, otworzyła się droga do stworzenia 
szpitala pojmowanego w nowoczesny sposób, tj. jako miejsca przeznaczonego wyłącznie 
do wykonywania zabiegów leczniczych, oddzielonego od funkcji przytułka, sierocińca, 
schroniska i innych instytucji, mających wyraźnie „opiekuńczy charakter.

Następnie, wraz z rozpowszechnianiem się idei Oświecenia, niektórzy władcy rozwi
nęli politykę zastępowania kościoła i patrycjuszy, ciągle jeszcze obecnych w sposób wy
raźnie dominujący w dziedzinie opieki społecznej, inicjatywami centralistycznymi i ten

11 Chodzi o model medycyny, jaki rozwinął się pod wpływem rewolucji naukowej i jej zastosowania 
w dziedzinie biologii, głównie przy wykorzystaniu zasad ilościowych i mechanicystycznych.
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dencjami racjonalistycznymi, wysuwanymi przez państwo. Inicjatywy te były kontynu
acją -  w bardziej „oświeconej” postaci -  dzieła „odosobniania” wykluczonych poza 
nawias: ubogich, chorych i niezdolnych do pracy. Przykładem może być reforma doko
nana przez Józefa II, która objęła zasięgiem wiele aspektów życia religijnego i cywilne
go, znosząc zakony kontemplacyjne i zabierając im dobra, a obejmując kontrolą państwa 
większość instytucji opiekuńczych i szpitalnych, tradycyjnych „miejsc pobożności”, jak 
i rozdzielania jałmużny oraz pomocy publicznej. W państwach włoskich, a w szczegól
ności w Mediolanie, Józef II zakazał żebractwa i powołał do życia „domy pracy ochot
niczej” (Case di Lavoro) dla zdolnych do pracy oraz szpitale i „domy pobożne” (Pie Ca
se) dla słabych i niezdolnych do pracy, wykorzystując w tym celu nieruchomości i dobra 
skonfiskowane zakonom12.

Wraz z rozwojem myśli Oświecenia, we Francji pojawiła się tendencja do przyzna
wania kalekim i żyjącym w nędzy obywatelom prawa do opieki i bezpłatnego leczenia. 
Już w 1748 r. Montesquieu pisał w Duchu praw, że wszyscy obywatele mają prawo 
otrzymać od państwa „opiekę, pożywienie, odpowiednie ubranie i sposób życia nie za
grażający zdrowiu”13.

Zarówno przedstawiciele kultury i nauki doby Oświecenia, jak i mieszczaństwo 
W okresie rewolucji, dążyli do tego, aby „sprzeciwić się masowej instytucjonalizacji 
wykluczonych poza nawias, ubogich, chorych oraz dewiantów, zarówno w postaci opieki 
lokalnej charakterystycznej dla średniowiecza, jak i w formie centralistycznej, wprowa
dzonej później przez władców absolutnych, szczególnie w dużych miastach i w metropo
liach”14

J.J. Rousseau twierdził, ż e ,jedno z najważniejszych zadań rządu polega na zapobie
ganiu ekstremalnym nierównościom losowym nie poprzez budowanie przytułków dla 
ubogich, lecz poprzez ochronę obywateli przed niebezpieczeństwem ubóstwa”15.

Proces desegregacji ubogich niezdolnych do pracy, chorych i dewiantów był częścią 
ideologii Oświecenia, skierowanej przeciwko dobrom kościelnym, lecz zamiarem było 
nie tylko przekształcenie dóbr w postaci szpitali, schronisk i innych dzieł pobożnych 
w kapitał prywatny. Celem działań prawno-politycznych parlamentów i rządów okresu 
Rewolucji Francuskiej było promowanie opieki społecznej i sanitarnej na koszt państwa, 
w miarę możliwości udzielanej w miejscu zamieszkania, w rodzinach pacjentów i pod
opiecznych, aby nakłonić nawet w sposób dość rygorystyczny zdolnych do pracy do jej 
poszukiwania i aby chorym możliwie jak najszybciej przywrócić zdolność do pracy.

12Józef II panował w latach od 1780 do 1790, przejmując tron po matce Mani Teresie Austriackiej. 
Jako typową instytucję opiekuńczą, założoną przez Józefa w okręgu Mediolanu, można wskazać „Pia Ca
sa  (Dom pobożny) dla odrażających ubogich, słabych i nieuleczalnie chorych, założony w roku 1784 
w Abbiategrasso, przy wykorzystaniu budynków istniejącego tu wcześniej starego klasztoru Św. Klary, 
odebranych dwa lata wcześniej Siostrom Klaryskom.

13 C.L. De Secondat baron di Montesquieu, Lo spirito delle leggi, t. II, UTET, Torino 1965, t. n.
14 A. Ardigò, Introduzione all 'analisi sociologica del „ Welfare State  e delle sue trasformazioni, 

w: M. La Rosa -  E. Minardi -  A. Montanari, I  servizi sociali tra programmazione e partecipazione,
F. Angeli, Milano 1977, s. 44.

J.J. Rousseau, Discoro su ll economia politica, w. Discorsi politici, 1.1, Laterza, Bari 1971.
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Rewolucja Francuska w deklaracjach i programach intencyjnych, w niektórych roz
porządzeniach prawnych i odpowiadającej im praktyce, wyraziła idee indywidualizacji 
opieki i leczenia w domu chorego, wywłaszczania z majątków należących do dzieł po
bożnych oraz nacjonalizacji służb sanitarnych i opiekuńczych. Na ten temat Achille 
Ardigò pisze: „Wśród programów Zgromadzenia Narodowego, ogłoszonych podczas 
Rewolucji Francuskiej, znajdowała się deklaracja woli specyficznie dotycząca właśnie 
reformy opieki społecznej i sanitarnej, która przez długi czas pozostała niezrealizowana. 
(...) Deklaracja ta brzmiała następująco:
1. Ponieważ opieka nad ubogimi jest narodowym zobowiązaniem, szpitale, fìmdacje 

i instytucje dla ubogich powinny być sprzedane z korzyścią dla narodu.
2. Społeczeństwo musi zadbać o utrzymanie ubogich obywateli w miejscu ich zamiesz

kania, dając im zatrudnienie albo gwarantując osobom niezdolnym do pracy środki 
utrzymania.

3. Opiekę lekarską dla ludności zapewni lekarz posiadający uprawnienia, przydzielony 
do służby w poszczególnych okręgach kantonalnych.

4. Rodzice, którzy nie są w stanie utrzymać finansowo swych dzieci, otrzymają pomoc 
publiczną od narodu.
Taki z pozoru bardzo nowoczesny program zmierzał w szczególności do opróżnienia 

schronisk dla żebraków i usunięcia ubogich z innych instytucji  szpitalnych i pozaszpi- 
talnych  w których także oni, a nie tylko chorzy, znajdowali schronienie. Wszystko to 
miało być dokonane z myślą o udzielaniu opieki w miejscu zamieszkania ubogiego czy 
niezdolnego do pracy celem zapewnienia minimum środków utrzymania, bez żądania re
kompensaty”16.

Dalszy rozwój idei Oświecenia i ducha rewolucyjnego, wraz z jego politycznym bez
prawiem i ideologiczną przesadą, doprowadził do teoretycznych rozważań na temat 
eliminowania osób chorych i do zamykania szpitali, usuwania ze społeczeństwa osób 
ubogich i zamykania przytułków, gdyż pozostawały one w konflikcie z mechanizmem 
instytucjonalnych represji społecznych, jakie służyły izolowaniu „odmieńców”. Sprzecz
ności istniały w obrębie tej samej szkoły myślenia17 i wynikały ze złudzenia, że medycy
na i polityka mogą usunąć przyczyny zła. Złudzenie to opierało się na bardzo kruchych 
podstawach, a jego podstawowe dwuznaczności, dotyczące przede wszystkim absoluty  
zacji metod naukowych oraz koncepcji wszechpotężnej władzy politycznej o silnie za
znaczonym aspekcie wartościowania terapeutycznego i kontroli społecznej, nie były 
poddawane pod dyskusję.

Efektem tego stanu rzeczy było to, że pod koniec XVIII wieku ustawodawstwo 
w dziedzinie opieki społecznej charakteryzowało się mniej lub bardziej wymuszoną kon
centracją podobnych ośrodków  przynajmniej w obrębie miasta  oraz kontrolą rządo
wą w zakresie prowadzenia tychże instytucji, co prowadziło do ich upublicznienia oraz

16A. Ardigò, Introduzione a ll analisi sociolgica del „Welfare State  e delle sue trasformazioni, 
s. 46 47. Treść deklaracji cyt. za: R. Sand, Le service social à travers le monde, Colin, Paris 1931, s. 73, 
86.

17 G. Dalmasso, La società medico politica, Jaca Book, Mediolan 1980.
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idącego za tym przeniesienia obciążeń finansowych na państwo18. W tym samych czasie 
 wraz z powstawaniem specjalistycznych instytutów leczenia, a zarazem kontroli spo

łecznej  przeżył się niejasny obraz „szpitala ogólnego” {ospedale generale), który 
obejmował: domy pracy ochotniczej i przymusowej, powstałe w celu dania pracy żebra
kom oraz zmuszenia do niej zwykłych próżniaków i włóczęgów, domy starców, domy 
dla dzieci porzuconych, dla osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, dla wyob
cowanych.

W tym kontekście wybór pomiędzy znalezieniem pracy a pozostawaniem podmio
tem, któremu groziło zamknięcie, stał się dramatyczny, czego dowiodło rozszerzenie się 
sieci domów pobytowych oraz powstających nieco później depots de mendicità (schro
nisk dla żebraków  przyp. red.), których zadaniem było spowodowanie, aby żebracy 
i inwalidzi nie byli wystawiani na widok publiczny i nie burzyli obrazu celebrowanej  
ale także względnej  harmonii społecznej.

Prawodawstwo napoleońskie rozwinęło te założenia w sposób sztywny i racjonalny, 
przewidując koncentrację ośrodków opieki społecznej, uogólniony zakaz żebractwa 
i równoczesne tworzenie sieci miejsc „segregacji”, sztywną kontrolę rządową, jaką roz
szerzono również na dziedzinę higieny i zdrowia19. Porzucono ponadto zamiary decen
tralizacji i demokracji instytucjonalnej z lat rewolucji i nie było już mowy  jak w kon
stytucji jakobińskiej z 1793 r.  o pozytywnym prawie do pierwszej pomocy medycznej 
i do publicznej opieki społecznej świadczonej przez ogół obywateli, eksponowanej 
w teoriach Ch.L. Montesquieu i J.J. Rousseau. Nie można jednak pominąć faktu, w jaki 
sposób zarysowały się istotne cechy mieszczańskiego prawodawstwa w zakresie opieki 
społecznej i systemu „miłosierdzia prawnego”, tj. opodatkowania na rzecz inicjatyw 
w dziedzinie opieki społecznej i dobroczynności, które  na ogół -  nie było akceptowane. 
Z drugiej strony surowość prawodawstwa napoleońskiego związana była jednocześnie 
z potrzebami polityczno-wojskowymi, jakie wraz z nadejściem Restauracji nie zostały 
spełnione.

W pierwszych dziesięcioleciach XIX w. zanika bowiem powoli  także wskutek 
ciężkich doświadczeń kryzysu ekonomicznego oraz w wyniku pierwszej fali industriali
zacji  alternatywa: praca-odosobnienie. Tworzą się coraz bardziej wyspecjalizowane 
instytucje opiekuńcze, natomiast przytułki dla żebraków stają się faktycznie narzędziem 
policyjnym. Prawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej stopniowo rozszerza się na 
cały kraj, czego dowodzi rozwój -  choć jeszcze nie wszędzie jednakowy -  „rejonów me
dycznych”; ponadto utrwalają się pierwsze formy ubezpieczeń społecznych i ubezpie
czeń wzajemnych.

18W ten sposób znika „szpital dla ubogich , który dawał bezpłatne świadczenia, ale też żył z daro
wizn, które przestają napływać do instytucji publicznej.

19Upaństwowienie i centralizacja w zakresie rozdzielania funduszy publicznych na opiekę społeczną 
i dobroczynność nastąpiła na mocy ustaw napoleońskich z 1811 r., które ustanowiły ,/issistence publi
que  jedynym ośrodkiem rozdziału ujednoliconej pomocy na szczeblu kraju, podlegającym Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. Nacjonalizacja dzieł pobożnych oraz lokalnych, prywatnych instytucji opieki spo
łecznej i dobroczynności, instytucji sanitarnych i szpitalnych rozpoczęła się we Francji w 1794 r. w czasie 
rewolucji, a w następnym wieku rozprzestrzeniła się na inne kraje Europy.
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W Anglii, gdzie już od późnego średniowiecza i okresu elżbietańskiego obserwuje się 
podejmowanie całego szeregu przedsięwzięć w zakresie opieki społecznej o charakterze 
publicznym, w 1795 r. wydano zarządzenie zdecydowanie innowacyjne, tj. ustawę Spe- 
enhamland Law, która zakładała, że państwo dopełni płacę indywidualną, jeśli okazało
by się, że nie zapewnia ona minimalnego poziomu środków do życia, obliczonego na 
podstawie ceny chleba. Ustawa ta, mimo niejasności użytych w niej sformułowań, sta
nowiła jeden z pierwszych przykładów prawodawstwa socjalnego, którego celem było 
złagodzenie surowości logiki rynkowej, typowej dla pierwszych form kapitalizmu prze
mysłowego.

POCZĄTKI PRACY SOCJALNEJ 

Europa w okresie kapitalizmu

W Europie burżuazyjnej początku XIX wieku, charakteryzującej się etyką pracy, 
higieny, oszczędności, kształcenia zawodowego, dążono do urzeczywistnienia idei zrów
noważonego systemu społecznego, w którym różnice klasowe byłyby z jednej strony nie
podważalne, z drugiej zaś oparte na szerszym konsensusie społecznym. Ponownie zaak
ceptowano ubogiego, pod warunkiem, że przyjmował miejsce zarezerwowane dla niego 
w hierarchicznym porządku burżuazyjnym, godził się na istnienie nierówności uznając 
wartość bogactwa, pracowitości, awansu społecznego, co widać na przykładzie mitu do
brego robotnika, zdyscyplinowanego i oszczędnego.

Nie przez przypadek paternalizmowi systemu towarzyszyła wzmożona kontrola 
wszelkich „dewiacji”. Pomimo że w XIX w. nie skazywano ubogich na bezwzględne od
osobnienie, to w rzeczywistości zachowywano czujność wobec „klas niebezpiecznych”, 
czego dowodzi umocnienie się aparatu policyjnego i więziennictwa.

Powstanie instytucji dla chorych psychicznie jest tego kolejnym przykładem. Wobec 
kategorii osób, która wymykała się regułom zrównoważonego rozwoju społecznego, do
trzymywały sobie kroku dozór i leczenie20. Ponadto wyraźnie widoczne staje się pogor
szenie materialnych warunków życia wielu warstw ludności, obserwowane w pierwszych 
dziesięcioleciach XIX w., co zaprzecza oświeceniowo-pozytywistycznym złudzeniom na 
temat postępu o wznoszącej się linii.

Ten obraz XIX w. ukazuje szeroki rozwój inicjatyw w zakresie opieki społecznej  
zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz religijnych, będących owocem filantropii 
świeckiej i odnowionej świadomości religijnej, napotykającej ambiwalentną postawę 
władzy państwowej, która częściowo ją  popierała, a częściowo wykazywała postawę 
pełną rezerwy lub też nie podzielała jej zasad.

Marzenie o społeczeństwie spokojnym i uporządkowanym nie zostało jednakże urze
czywistnione; powodem były zarówno wysokie społeczne i ludzkie koszty uprzemysło

20 M. Focault, Storia della follia, K. Domer, Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria, 
Laterza, Bari 197S: C. Canosa, Storia del manicomio in Italia dall unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 
1979.
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wienia, jak i to, że ubogi w końcu zdał sobie sprawę ze swoich praw i od postawy 
współpracy -  lub w każdym razie podporządkowania się planom burżuazji -  przeszedł 
do postawy oporu. Ruch nowych ubogich, proletariuszy, wraz ze wszystkimi jego impli
kacjami syndykalnymi i politycznymi, stworzył podwaliny dla ważnej przemiany same
go pojęcia opieki społecznej. Opieka stała się już nie tylko procesem kontrolowanym 
i kierowanym przez klasy posiadające, lecz także terenem zadań i rewindykacji wysuwa
nych przez ruch pracowniczy. Nie przez przypadek właśnie w tym okresie powstały 
pierwsze normy prawne w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń wzajem
nych, opieki zdrowotnej, zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy, które bar
dzo szybko przełamały zasadę świadczeń dobrowolnych.

We Włoszech -  dużo później niż w innych krajach Europy -  główne akty prawne 
w dziedzinie ubezpieczeń i opieki społecznej zostały uchwalone w okresie od ostatniego 
dwudziestolecia XIX w. do I wojny światowej; w tym czasie, oprócz zaczątków prawo
dawstwa socjalnego, wydano zarządzenia dotyczące bezpośredniej kontroli państwa 
w zakresie dobroczynności, opieki zdrowotnej oraz ustawę F. Crispiego z 1890 r.21.

Warto w tym miejscu dokonać porównania z sytuacją w Anglii22, gdzie rozwinęły się 
pierwsze formy pracy socjalnej. Wpływ na filozofię socjalną i konkretne formy opieki 
nad ubogimi w Anglii XIX wieku miały trzy główne czynniki: ruchy reformy społecznej, 
organizacje zwane Charity Organization Societies (Stowarzyszenia Dobroczynności  
przyp. red.) i rozpoczęcie wydawania „Social Research”2*.

Ruchy reformy społecznej, którym sprzyjało gwałtowne rozpowszechnianie się pro
cesu uprzemysłowienia, były reprezentowane przede wszystkim przez ruch wysuwający

21 Ustawa z 17 lipca 1890, nr 6972, „Przepisy o instytucjach publicznych w zakresie dobroczynno
ści” . Poprzednia ustawa z 1862 r. ustanowiła kontrolę wobec „dzieł pobożnych sprawowaną za pośred
nictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Prefektów. Ponadto w każdej gminie na mocy tej usta
wy powstała „Congregazione di Carità („Kongregacja Miłosierdzia ), której zadaniem było administro
wanie dobrami przeznaczonymi dla ubogich, a pochodzącymi z darowizn osób prywatnych. Ustawa
F. Crispiego przekształciła „dzieła pobożne  w „publiczne instytucje dobroczynne”; nazwa ta później De
kretem Królewskim nr 2841 z 30 grudnia 1923 r. została zmieniona na „Publiczne instytucje opieki spo
łecznej i dobroczynności” (włoski skrót: IPAB). Instytucje te miały charakter instytucji moralnych (enti 
morali) prywatnych, podlegających administracji publicznej, których celem było udzielanie pomocy 
ubogim w formach przewidzianych prawem. Wydana niedawno decyzja Trybunału Konstytucyjnego (nr 
396 z dnia 24.3.88) ogłosiła, że przepis art. 1 Ustawy F. Crispiego (nr 6972 z 17 lipca 1890) jest nie
zgodny z prawem w części, w której nie przewiduje, że oddziały regionalne i międzyregionalne IPAB mo
gą nadal istnieć, przyjmując osobowość prawną według prawa cywilnego, w przypadku gdyby zachowały 
nadal cechy instytucji prywatnej. W ten sposób została potwierdzona raz jeszcze zasada „pluralizmu in
stytucji , a legislatorom krajowym i regionalnym pozostawiono swobodę działania w zakresie funkcjo
nowania instytucji opieki społecznej na podstawie art. 38 Konstytucji, która zatwierdza prawo osób pry
watnych do swobodnego zakładania instytucji opiekuńczych oraz do uznania ich przez prawo zgodnie 
z ich rzeczywistą naturą prawną (por. treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego 
w ,Animazione Sociale , nr 6, 1988, s. 53 60; ponadto: L. Elia, La riprivatizzazione delle IPAB 
l 'incostituzionalità della Legge Crispi, ibidem, s. 61 62).]

22 Analityczny opis te sytuacji znajduje się w: G.F. Ferrari, La sicurezza sociale in Gran Bretagna, 
s. 137 202.

23 Według interpretacji przedstawionej w: W.A. Friendlander  R.Z. Apte, (red.), Introduction to 
Social Welfare, Prentice-Hall, Englewood Cliff, New Jersey 1961, s. 30-37.
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żądania utworzenia „karty” praw pracowniczych, ruch Chrześcijan Socjalistycznych, 
czyli grupy duchownych i reformatorów intelektualistów  zakładających polepszenie 
warunków socjalnych klasy pracowniczej poprzez wychowanie  oraz przez ruch Trade 
Unions, stanowiących początki nowoczesnych pracowniczych organizacji związkowych. 
Drugi element, tj. Charity Organization Societies, rozpoczął działalność w Londynie 
w 1869 r. wraz z założeniem Society fo r Organizing Charitable Relief and Repressing 
Mendicity (Stowarzyszenie na Rzecz Zorganizowanej Pomocy i Powstrzymywania Że
bractwa  przyp. red.). Zamiarem tej organizacji było koordynowanie działań charyta
tywnych o charakterze prywatnym i publicznym, jakich w Londynie w połowie XIX w. 
notowano wiele, także wskutek niepowodzenia Poor Law Reform z 1834 r., której nie 
udało się powstrzymać rozpowszechniania się ubóstwa i przeludnienia przytułków, gdzie 
w poniżających warunkach żyły razem dzieci, niewidomi, chorzy i kalecy.

Kryzys i bezrobocie rozwijające się od 1860 r. wskutek licznych przypadków gospo
darczego bankructwa, pomimo rosnącego bogactwa wielkich przemysłowców, były 
przyczyną powstania -  w samym tylko Londynie -  setki organizacji charytatywnych, 
zajmujących się rozdzielaniem pomocy pod postacią pieniędzy, ubrań oraz bonów na 
opał. Wiele prywatnych towarzystw opiekuńczych oskarżono jednak o trwonienie pie
niędzy i o nakłanianie ludzi do żebractwa. Zarówno organizacje prywatne jak i publiczne 
uważały ponadto ubóstwo za sytuację, za którą odpowiedzialny był indywidualnie sam 
ubogi.

Właśnie w celu przezwyciężenia takiego braku porządku utworzono cytowaną 
uprzednio Society for Organizing Charitable Relief and Repressing Mendicity, nazwa
ną później Charity Organization Society (C.O.S.). Organizacja ta podzieliła Londyn na 
małe rejony, w których rozdzielaniem pomocy zarządzała komisja złożona z wolontariu
szy. Między rodzinami objętymi opieką a wolontariuszem często tworzyła się nieprzy
padkowa więź, pozwalająca wpływać na zmianę sposobu życia osoby ubogiej. W naj
większych rejonach kierowanie pracą wolontariuszy powierzano pracownikowi opłaca
nemu przez Charity Organization Society. Zrodziły się w ten sposób pierwsze formy 
zawodowych działań w dziedzinie opieki zorganizowanej w terenie, pod kontrolą insty
tucji publicznej, których celem było zracjonalizowanie interwencji.

Za przykładem C.O.S. utworzonego w Londynie w 1869 r. poszły inne duże miasta 
Anglii i Szkocji; w 1877 r. ruch Charity Organization Societies dotarł do Stanów Zjed
noczonych, gdzie rozprzestrzenił się bardzo szybko na różne stany, poczynając od No
wego Yorku. Podstawowymi zasadami funkcjonowania C.O.S. były: współpraca 
wszystkich lokalnych placówek charytatywnych, które tworzyły radę przedstawicieli; 
utworzenie centralnego „rejestru poufnego”; wywiad na temat warunków socjalnych 
osoby otoczonej opieką, przeprowadzany przez „wizytatora wolontariusza”, którego za
daniem było wyodrębnienie realnych potrzeb oraz koniecznych środków w każdym pod
danym badaniom przypadku24.

24 Ibidem, s. 83 84; z tego tekstu pochodzą informacje na temat C.O.S. O „wizytatorze wolontariu
szu” pisze także J. Degérando mówiąc o doświadczeniach francuskich w: Dalmasso, La società medico
politica, s. 121 137. Degérando omawia zadania „wizytatora u osoby ubogiej , odwołując się do palnu
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Po ponownym przeanalizowaniu samej koncepcji indywidualnej odpowiedzialności 
za ubóstwo  oraz ujawnieniu warunków życia warstw ludności ubogiej  sformułowano 
pierwsze żądania i podjęto pierwsze kroki w zakresie reformy społecznej. W tym kontek
ście wielu zatrudnionych pracowników socjalnych oraz wolontariuszy skupionych wokół
C.O.S. dostrzegło  oprócz problemów społecznych i materialnych  potrzebę głębszego 
poznania możliwych zachowań jednostkowych i tak zrodziła się idea zorganizowania 
specjalnych kursów doskonalących i przygotowujących do pracy socjalnej. Powstały 
w ten sposób pierwsze szkoły dla terenowych pracowników socjalnych, z pamiętną 
Training School fo r  Applied Philantrophy (Szkołą Filantropii Stosowanej  przyp. 
red.), która w 1898 r. rozpoczęła prowadzenie kursów w Nowym Yorku25.

Od odkrycia specjalnego „zestawu podstawowych założeń teoretycznych” {„body o f 
theory"), którego dogłębna znajomość była wymagana od osób zajmujących się działal
nością charytatywną i opiekuńczą, rozpoczął się zawodowy rozwój pracy socjalnej 
i w rezultacie powstanie nowego zawodu pracownika socjalnego26.

We Włoszech dzieje tego zawodu miały formę kilku „skoków”, o których, być może, 
warto pokrótce wspomnieć.

Włochy współczesne

Zawód pracownika socjalnego nie istniał we Włoszech aż do pierwszych dziesięcio
leci XX stulecia, ponieważ funkcje opiekuńcze rozdzielano w większości w obrębie in
stytucji charytatywnych społeczeństwa obywatelskiego, głównie poprzez kościół, pomi
mo że ustawa F. Crispiego z 1890 r. przekształciła wiele z nich w Publiczne Instytuty 
Opieki i Dobroczynności (I.P.A.B.), które zostały uznane i były prawnie kontrolowane 
przez państwo.

Ustawa Crispiego bowiem, chociaż podporządkowała „dzieła pobożne” zarządowi 
publicznemu, utrzymała ich nie zmieniony prywatny charakter. Opieka prawna sprawo
wana przez państwo okazała się pomocnicza i uzupełniająca wobec opieki sprawowanej 
przez instytucje prywatne. Regulacje prawne w zakresie opieki społecznej ograniczały 
się do określenia zasad udzielania schronienia osobom pozbawionym środków do życia 
lub niezdolnym do pracy oraz chorym umysłowo; ustanawiając, począwszy od 1904 r., 
szpitale dla psychicznie chorych.

W okresie przedfaszystowskim obraz działań prawnych w zakresie dobroczynności 
rysował się w sposób następujący:
„  w pierwszym rzędzie zapewnienie schronienia należy do instytucji dobroczynnych 

i opłacane winno być z ich zasobów finansowych;
 w przypadku braku takich instytucji lub w razie braku środków materialnych dzia

łania te podejmują kongregacje miłosierdzia istniejące w każdej gminie,

działania paryskiej publicznej pomocy środowiskowej, określonego przez Rozporządzenie Królewskie 
z dnia 2 lipca 1816.

25 Ibidem, s. 85.
26 Dla pogłębienia tego tematu odsyłamy do rozdziału szóstego, gdzie została przedstawiona dysku

sja socjologiczna na temat zawodu pracownika socjalnego.
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 w braku takich możliwości ich rolę przejmuje odpowiednia terytorialnie gmina, tzn. 
ta, w której obywatel potrzebujący opieki zamieszkuje przynajmniej od 5 lat 
(w 1954 r. ustawą nr 251 z 29 kwietnia 1954 okres ten został zmniejszony do dwóch 
lat);

 jeżeli również i gmina nie jest w stanie stawić czoła potrzebom swoich obywateli, 
interweniuje bezpośrednio państwo”27.
Wraz z nadejściem faszyzmu struktura opieki społecznej nie uległa zmianie; ustawę 

Crispiego w jej ramach prawnych można więc nadal uważać za jedną z historycznych 
podstaw systemu opieki społecznej we Włoszech. System faszystowski wzmocnił funk
cje kontrolne poprzez ustanowienie nowych, krajowych instytucji opieki społecznej 
i ubezpieczeń społecznych, zastrzeżonych dla specjalnych kategorii ludności. Podzielenie 
osób otoczonych opieką społeczną na kategorie stanowiło przez długi okres, także po 
upadku faszyzmu, jedną z ważnych cech charakterystycznych opieki społecznej we Wło
szech i uniemożliwiało całościowe ujęcie problemu oraz skuteczne zarządzanie zasoba
mi.

Instytucje krajowe, nowe instytuty i główne zarządzenia o charakterze prawnym 
w dziedzinie społeczno-opiekuńczej w okresie reżimu faszystowskiego były następujące:

 utworzenie w 1923 r. Włoskiego Związku Niewidomych,
 utworzenie w 1925 r. Dzieła Narodowego dla Ochrony Matki i Dziecka (O.N.M.I., 

Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia) w roku 1925 
(działało do 1975r.),

 przydzielenie w 1927 r. prowincjom zadania otoczenia opieką dzieci nieślubnych,
 utworzenie w 1929 r. Dzieła Narodowego Opieki nad Sierotami Wojennymi 

(O.N.O.G. Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra),
 utworzenie w 1933 r. Narodowego Instytutu Ubezpieczeń przeciw Niebezpiecznym 

Wypadkom w Pracy (I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro), działającego do dzisiaj,

 utworzenie w tym samym 1933 r. Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Provvidenza Sociale), który działa do dzisiaj,

 utworzenie w 1934 r. Sądu dla Nieletnich (ustawa nr 1404 z 20 lipca 1934),
 utworzenie w 1937 r. Instytucji Gminnych ds. Opieki Społecznej (E.C.A. Enti Co

munali di Assistenza), które zostąpiły Congregazioni di Carità, w celu zapewnienia 
pierwszej pomocy i opieki ubogim mieszkańcom gminy, sierotom, porzuconym ma
łoletnim oraz ubogim niewidomym i głuchoniemym poprzez stworzenie list ubogich 
mieszkańców wszystkich gmin,

 utworzenie w 1941 r. Instytucji Opiekuńczej dla Sierot po Pracownikach Zmarłych 
wskutek Wypadku przy Pracy, w 1948 r. przekształconej w Krajowy Instytut Opieki 
nad Sierotami po Pracownikach Włoskich (E.N.A.O.L.I. Ente Nazionale per 
l’Assistenza degli Orfani dei Lavoratori Italiani),

27 Masini  Sanicola, Avviamento al Servizio Sociale, s. 27. Kiytyczna analiza instytucji zajmują
cych się opieką i ubezpieczeniami społecznymi znajduje się w: A. Cherubuni, Storia della previdenza 
sociale, Editori Riuniti, Roma 1977; D. Fausto, Il sistema italiano di sicurezza sociale, Il Mulino, 
Bologna 1978.
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 utworzenie w 1942 r. Krajowej Instytucji dla Opieki nad Głuchoniemymi (Ente Na
zionale per l’Assistenza ai Sordomuti),

 założenie w 1943 roku Krajowego Instytutu do Spraw Ubezpieczeń przeciw Choro
bom (I.N.A.M. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie), zawieszo
nego w chwili wejścia w życie ustawy nr 833 z 23 grudnia 1973 r., powołującej do 
życia Krajową Służbę Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).
Pracownik socjalny był obecny w społeczeństwie okresu faszystowskiego, a jego 

rola zawodowa została wcielona w aparat „państwa narodowego gwarantującego ubez
pieczenia społeczne”28. Stając sie etatowym urzędnikiem administracji publicznej miał 
za zadanie rozdział świadczeń związanych z opieką społeczną jednostkom, grupom 
i warstwom społecznym będącym w trudnej sytuacji. Pracownik socjalny przejął więc 
głównie funkcję utrzymania porządku publicznego, mając za zadanie kontrolę oraz ogra
niczanie obszarów potencjalnej dewiacji społecznej.

W tym okresie rozwinęła się w szczególności fabryczna służba socjalna, rozumiana 
jako służba patronacka i opiekuńcza o charakterze zdecydowanie paternalistycznym, 
mająca własną szkołę kształcenia zawodowego, Szkołę św. Grzegorza al Celio w Rzy

• 29nue
Po upadku faszyzmu i w pierwszych latach po wojnie stwierdzono, że istnieje po

trzeba zakładania nowych szkół dla pracowników socjalnych, mających na celu kształ
cenie profesjonalistów, którzy pracując w publicznych i prywatnych strukturach opieki 
społecznej przyczynialiby się do odnowienia społeczeństwa oraz do materialnej i moral
nej odbudowy kraju. Na te decyzje miał wpływ wkład doświadczeń i teorii z kręgu kul
tury anglosaskiej, gdzie praca socjalna miała już od wielu dziesiątków lat swe utrwalone 
funkcje.

W tym okresie pojawiły się największe nadzieje na uznanie roli pracownika socjal
nego jako konkretnego znaku zbiorowej solidarności, którą nowe „państwo socjalne”, 
powstałe na bazie konstytucji republikańskiej, uznało za własną  chociaż tylko po czę
ści i w sposób dyskusyjny. W praktyce jednak publiczny system instytucjonalny był uza
leżniony od przedwojennych struktur biurokratyczno-administracyjnych, a interwencje 
opiekuńcze opierały sie na modelu i na mentalności „państwa bezpieczeństwa socjalnego 
o ukierunkowaniu rezydualnym”30. W rzeczywistości pracownik socjalny był „używany” 
zawsze w sytuacjach marginalnych i nagłych, gdy tymczasem przyczyny problemu były 
sprowadzane do sytuacji indywidualnych lub grupowych, a nie do dysfunkcji społeczeń
stwa.

Ta sytuacja uległa zmianie wskutek kulturalnego i instytucjonalnego przełomu 
z końca lat I960., a w latach następnych dokonało się szersze i bardziej zdecydowane 
włączenie państwa w sprawy socjalne, podczas gdy równolegle na polu służb socjalnych 
zachodziły radykalne zmiany w kierunku budowania „państwa bezpieczeństwa socjalne

28 Por. I. Collozzi, L evoluzione del sistema italiano di „ Welfare State , w: G. Rossi  P. Donati, 
Welfare State. Problemi e alternative, op. cit., p. 301 322.

29 AA. W ,  Le scuole di servizio sociale in Italia, Fond. Zancan, Padova 1984, rozdz. I.

30 P. Donati, L operatore assistente sociale di fronte alla crisi del Welfare State: quali prospettive?, 
w. „Studi di Sociologia , nr 1,1981, s. 3 22, patrz w szczególności s. 6.
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go ukierunkowanego instytucjonalnie”31. Przemiany z tych lat  w szczególności upoli
tycznienie roli pracownika socjalnego w związku z walką przeciwko systemowi 
„kapitalistycznemu i burżuazyjnemu”  przyniosły w rezultacie kryzys jego roli oraz 
tożsamości zawodowej.

Począwszy od drugiej połowy lat 1960. ogłoszono szereg przepisów w zakresie pra
wodawstwa socjalnego, które radykalnie zmieniły obraz służb socjalnych, jeszcze nie 
pozbawiony dwuznaczości i sprzeczności. Przypomnijmy w szczególności zarządzenia, 
w których mowa o pracownikach socjalnych:

 ustawa nr 354/75 oraz związany z nim Dekret Prezydenta Republiki nr 431/76 
o nowym systemie karnym, który nakazuje środki alternatywne w stosunku do 
uwięzienia, między innymi próbne przekazanie pod opiekę służb społecznych,

 ustawa nr 382/75 oraz następujący po niej Dekret Prezydenta Republiki nr 616/77 
odnośnie do zdecentralizowanej reorganizacji służb socjalno-opiekuńczych na 
szczeblu regionu, z dalszym przeniesieniem zadań na gminy,

 ustawa nr 405/75 ustanawiająca publiczne poradnie rodzinne o zadaniach prewen
cyjnych oraz doradczych, wydana po dyskusji, którą przegrali zwolennicy twierdze
nia, że konieczny jest bardziej pluralistyczny system tych ważnych dla rodziny usług,

 ustawa nr 675/75 porządkująca kwestię środków odurzających, zapobieganie, le
czenie i rehabilitację stanów uzależnienia; po niej wyszły kolejne przepisy, konieczne 
ze względu na powagę i rozległość zjawiska,

 ustawa nr 170/78 o zniesieniu szpitali dla umysłowo chorych i reformie opieki psy
chiatrycznej, w ślad której niestety nie poszła natychmiastowa i skuteczna organiza
cja służb terytorialnych,

 ustawa nr 194/78 dotycząca ochrony macierzyństwa, która w rzeczywistości po raz 
pierwszy we Włoszech zliberalizowała formy przerywania ciąży,

 ustawa nr 833/78 o reformie zdrowia i ustawnawiająca ogólnonarodową służbę 
zdrowia poprzez integrację wszystkich służb sanitarnych, w tym również służb 
szpitalnych oraz niektórych służb socjalno-sanitamych w lokalnych jednostkach 
sanitarnych (USL),

 ustawy regionalne, które czasami w sposób bardzo różnorodny interpretowały i sto
sowały prawodawstwo ogólnokrajowe.
Wspólną cechą tych rozwiązań legislacyjnych jest dążenie do dezinstytucjonalizacji 

słabych grup ludności32 w celu ich ponownego włączenia w tkankę społeczną, przede 
wszystkim do rodzin pochodzenia oraz do instytucji zastępczych, bez tworzenia zespołu 
służb społecznych, alternatywnych wobec instytucji i mogących w skuteczny sposób za
spokajać potrzeby socjalno-opiekuńcze i zdrowotne osób starszych, nieletnich, upośle
dzonych, chorych umysłowo, narkomanów, byłych więźniów, etc. Powstała wskutek te
go sytuacja przyczyniła się do tego, że kryzys roli pracownika socjalnego stał się złożo
ny i przedłużył się w czasie.

31 Ibidem.
32 Należy przypomnieć, że jednym z „koni bojowych roku 1968 była krytyka „instytucji totalnych

oparta o znane opracowania teoretyczne Irwina Gofimanna i Ivana Hlicha.
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W tej sytuacji rozwinęła się dyskusja nad istotą pracy socjalnej i tożsamością zawo
dową pracownika socjalnego, pomimo istniejących niepewności instytucjonalnych33. Od 
początku lat 1980. skupiono ponadto uwagę na związkach pomiędzy rolą zawodową, 
systemem służb a kryzysem państwa opiekuńczego34. Niedawno natomiast, obok utwo
rzenia rejestru zawodowego pracowników socjalnych uprawnionych do wykonywania 
zawodu (ustawa nr 84 z 23 marca 1993), osiągnięto pewne rezultaty formalne dzięki 
jednoznacznie brzmiącym normom na temat kształcenia pracowników socjalnych 
(Rozporządzenia Ministra z 30 kwietnia 1985 r. i 23 lipca 1993 r.).

Jeśli chodzi wreszcie o kontekst instytucjonalny, należy wskazać skutki dekretów 
nr 502/92 i 517/93 o reformie ogólnokrajowej służby zdrowia, wyznaczających głębokie 
zmiany w organizacji służb socjalnych i sanitarnych przy równoczesnej redefinicji Lo
kalnych Jednostek Sanitarnych (USL) jako „przedsiębiorstw” regionalnych mających 
osobowość prawną. Wychodząc od głęboko uzasadnionej troski o ograniczenie nakładów 
na służbę zdrowia, rozporządzenia te stwarzają ryzyko nadmiernej instytucjonalizacji 
i komercjalizacji jednostki, co powoduje niemożność ucieczki przed ograniczeniami 
publicznego racjonalizmu biurokratycznego, strukturalnie niezdolnego do zaspokojenia 
potrzeb ludności.

Głównym problemem pozostaje jednak kwestia powiązań pomiędzy swoistą dyna
miką różnych dziedzin polityki społecznej, systemem służb a rolą pracowników socjal
nych. Dlatego uważamy za słuszne prześledzenie w dalszej części tej pracy etapów dys
kusji socjologicznej na temat Welfare State oraz poczynienie prób wyodrębnienia tych 
zagadnień polityki społecznej, które warunkują rozwój służb oraz profesjonalność pra
cowników socjalnych.

33 W tym względzie wystarczy przypomnieć brak organicznej reformy opieki społecznej w wymia
rze ogólnokrajowym oraz fragmentaryzację służb, spowodowany istnieniem z różnych systemów prawo
dawstwa regionalnego. Na temat reformy opieki por. S. Ricci, La riforma della assistenaza: ovvero del 
miraggio e dell illusione, w: „Partecipazione , miesięcznik wydawany przez Comunità di Capodarco, 
nr 1, 1989, s. 13 15; R. Fenoglio, Riforma quadro sull assistenza, w „Animazione sociale nr 7/8, 1988, 
s. 52 58.

34 G. Rossi, Ruolo dell Assistente Sociale e sistema dei servizi sociali, w. „Studi di Sociologia  
nr 3, 1979, s. 257 272; P. Donati, L'operatore assistente sociale..., op. cit.
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ROZDZIAŁ TRZECI 

„Welfare State” a zagadnienia polityki społecznej

DEFINICJE I MODELE „WELFARE STATE”

Termin Welfare State1 pojawił się po raz pierwszy w latach 1940. w Anglii. Zasto
sowano go do określenia wyborów w zakresie polityki społecznej dokonanych przez an
gielski rząd labourzystowski tuż po II wojnie światowej, których celem było stworzenie 
systemu o zamierzonym bezpieczeństwie socjalnym poprzez szereg działań zapobiegaw
czo i opiekuńczych2.

Wartości stanowiące fundament dla nowych kierunków polityki społecznej sformu
łował kilka lat wcześniej, tj. w 1942 r., Lord Beveridge w słynnym raporcie3 i chociaż 
preferował on stosowanie terminu Social Service State*, uważany jest za autora nowo
czesnego W.S.

Angielski termin Welfare State tłumaczony poprawnie oznacza „państwo opiekuń
cze”, choć etymologicznie bardziej poprawne byłoby określenie „państwo dobrobytu” 
lub „państwo socjalne”, przy czym akcent pada na przyjęcie określonych celów socjal
nych za podstawę organizacji i działania władz publicznych. Należałoby podkreślić, że 
wyrażenie „państwo opiekuńcze” zawiera w sobie ocenę ewidentnie negatywną, jaka 
wynika z pewnych oporów w stosunku do W.S. ze strony niektórych orientacji ideolo
gicznych. Pojawia się zatem potrzeba uściślenia pojęcia w celu oczyszczenia terenu 
z ewentualnych dwuznaczności i nadania stosowanym terminom ściślejszego i bardziej 
uzasadnionego znaczenia. Przede wszystkim należy wyjaśnić, że Welfare State jest tylko 
historycznie związany z powstaniem i rozwojem „państwa socjalnego”, natomiast pod 
względem logicznym różni się od niego. Dlatego uważamy, że słuszne będzie przypo
mnienie kilka cech charakterystycznych „państwa socjalnego”:

1 W dalszej części posłużymy się też skrótem W.S.. Celem ogólnego wprowadzenia w tematykę 
W.S., analizowaną poprzez różne podejścia dyscyplinarne (ekonomiczne, prawne, historyczno-polito- 
logiczne i socjologiczne) odsyłamy do: A. La Rosa (red.), Welfare State: teorie e metodologie di 
analisi, Angeli, Milano 1990; tekst uzupełniono bogatą bibliografią z komentarzem i ukierunkowaniem 
na różne sfery badań.

2 J. Sleeman, The Welfare State: its Aims, Benefits and Costs, Allen & Unwin, London 1973, s. 1; 
R Gregg, The Welfare State, Harrap, London 1967, s. 3 4.

W.H. Beveridge, Social Insurance and Allied Service, HMSO, London 1942.

Ibidem; por. także: R Flora  J A. Heidenheimer, Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in 
America, D Mulino, Bologna 1983, s. 29.
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„Podstawowa idea państwa socjalnego (od której pochodzi także nazwa) to idea cał
kowitego wzajemnego przenikania pomiędzy państwem a społeczeństwem, w tym zna
czeniu, że z jednej strony fakt istnienia państwa musi odzwierciedlać  na tyle, na ile to 
możliwe  fakt istnienia różnych warstw i grup obecnych w społeczeństwie, a z drugiej 
zaś każda grupa lub część społeczeństwa o pewnym znaczeniu  w szczególności war
stwy mniej zamożne  muszą uczestniczyć w redystrybucji dóbr, którą zajmuje się pań
stwo. Innymi słowy, państwo socjalne jest z natury swej przede wszystkim państwem 
demokratycznym, ponieważ  w odróżnieniu od państwa liberalnego, które ograniczało 
czynny udział obywateli w życiu publicznym do grupy najbardziej zamożnych  w jego 
obrębie żadna grupa czy część społeczeństwa nie może być wykluczona z reprezentacji 
politycznej ani zostać pozbawiona szansy wpływania, na równi z innymi, na decyzje 
publiczne. Po drugie, państwo socjalne jest państwem interwencyjnym, ponieważ  
w przeciwieństwie do państwa liberalnego, które powstrzymywało się od interwencji 
w system gospodarczy i społeczny  dla państwa socjalnego charakterystyczny jest od
mienny sposób myślenia polegający na sprawowaniu czynnej roli w stosunkach ekono
miczno-społecznych, w szczególności poprzez: a) bezpośrednie uczestniczenie w pro
dukcji i rozdzielaniu dóbr i usług (przedsiębiorstwa państwowe), b) kontrolę lub kory
gowanie funkcjonowania rynku i konkurencji (interwencjonizm państwowy); c) uczest
niczenie w redystrybucji dochodu narodowego poprzez politykę podatkową i politykę 
cen, opiekę państwa wobec najuboższych i niezdolnych do pracy, gwarancje praw pra
cowniczych i politykę na rzecz zatrudnienia (polityka socjalna i opiekuńcza).

Chociaż państwo socjalne jest przeciwieństwem państwa liberalnego, nie należy my
lić go z państwem socjalistycznym. W odróżnieniu od tego ostatniego, państwo socjalne 
oparte jest bowiem na gospodarce mieszanej, w której własność prywatna i państwowa 
istnieją obok siebie wewnątrz systemu rynkowego lub systemu konkurencji, chociaż 
państwo koryguje i nadaje kierunek temu systemowi. Gospodarka mieszana daje wiele 
możliwości znalezienia równowagi. I tak, na początku swego istnienia państwo socjalne 
kładło akcent na sektor publiczny, a inspiracją były przeważnie teorie angielskiego eko
nomisty Johna M. Keynesa według którego działalność polityczna zmierzająca w kie
runku wydatków i inwestycji publicznych sprzyja rozwojowi gospodarczemu i zatrud
nieniu. Obecnie natomiast wydają się przeważać tendencje ponownego docenienia zna
czenia rynku, przynajmniej w sektorach produkcyjnych. Poza tym państwo socjalne 
różni się wyraźnie od państwa socjalistycznego systemem politycznym, ponieważ system 
ten  jak już wspomniano  w nierozerwalny sposób wiąże się z zasadami demokratycz
nymi.

W języku potocznym pojęcie „państwo socjalne” jest tożsame z pojęciem Welfare 
State -  określeniem przejętym z języka angielskiego, które można tłumaczyć jako 
„państwo dobrobytu” lub też „państwo opiekuńcze”, lecz które zazwyczaj jest rozumia
ne przez narody anglo-amerykańskie w drugim z przytoczonych znaczeń. W rzeczywi
stości jednak państwo opiekuńcze  tj. państwo, które bierze na siebie główny ciężar or
ganizacji oświaty (szkoły), kształcenia zawodowego, opieki zdrowotnej (szpitale), ubez
pieczeń społecznych (renty i emerytury) oraz bezpieczeństwa społecznego (zasiłki dla 
bezrobotnych, zasiłki chorobowe, etc.)  tylko historycznie wiąże się z powstaniem 
i z rozwojem państwa socjalnego; pod względem logicznym jest zdecydowanie odmien
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ne, ponieważ państwo opiekuńcze oznacza, że to właśnie państwo, posługując się wła
snymi strukturami, bierze na siebie ciężar opieki. Nie można jednak wykluczyć, że w ob
rębie tego samego państwa socjalnego świadczenia te są w części lub w całości zorgani
zowane inaczej, tzn. ich prowadzenie powierzono osobom prywatnym lub instytucjom 
zbiorowym, nie państwowym, które działają w myśl kryteriów skuteczności odmiennych 
od kryteriów publicznych”5.

Odwołując się do analizy o bardziej socjologicznym charakterze W.S. można zdefi
niować jako końcowe stadium procesu, w którym samo państwo zobowiązane jest do 
zapewnienia rozszerzenia praw wszystkich obywateli6  od praw obywatelskich (wol
ności i równości wobec prawa) po prawa polityczne (udział i dostęp do władzy) i spo
łeczne (wykształcenie, zdrowie, opieka społeczna, mieszkanie, praca). Natomiast na 
płaszczyźnie rekonstrukcji historycznej można stwierdzić, że wraz z W.S. dopełnia się 
rozpoczęty u zarania ery nowożytnej proces interwencji państwa na polu opieki społecz
nej.

W myśl poglądów H.L. Wilensky’ego, istota W.S. tkwi w „gwarantowanym przez 
państwo minimalnym poziomie w zakresie dochodu, pożywienia, zdrowia, szkolnictwa 
i mieszkania, zapewnionym każdemu obywatelowi jako prawo polityczne, a nie jako 
miłosierdzie”7; A. Briggs natomiast  za pomocą terminologii bardziej analitycznej, ale 
niezbyt dalekiej od Wilensky’ego, stwierdza, że W.S. jest „państwem, w którym używa 
się celowo władzy zorganizowanej (posługując się polityką i administracją) celem doko
nania zmiany układu sił rynkowych przynajmniej w trzech kierunkach: po pierwsze, za
pewniając jednostkom oraz rodzinom minimalny dochód niezależny od wartości rynko
wej ich pracy i stanu posiadania; po drugie, ograniczając zasięg niepewności oraz za
pewniając jednostkom i rodzinom warunki umożliwiające sprostanie pewnym »okolicz
nościom społecznym« (na przykład chorobie, starości i bezrobociu), które w przeciw
nym razie doprowadziłyby do kryzysu tych jednostek i rodzin; po trzecie, zapewniając 
wszystkim obywatelom  bez względu na różnice ich społecznego statusu lub różnice 
klasowe  najwyższy standard przyznanych świadczeń społecznych”8.

Wychodząc poza problem definicji, celem lepszego zrozumienia różnych faz i/lub 
modeli w procesie ewolucji W.S. można z pozytywnym skutkiem odwołać się do kilku 
analiz9.

5 A. Baldassarre -  C. Mezzanotte, Introduzione alla Costituzione, Laterza, Bari 1986, s. 37-38. 
Celem pogłębienia tematyki dotyczącej państwa socjalnego w dzisiejszym kontekście można porównać: 
S. Fabbrini, Politica e mutamenti sociali. Alternative a confronto sullo stato sociale, Il Mulino, Bologna 
1988.

6 T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino 1976.

H.L. Wilensky, Neo corporativismo, accentramento e stato assistenziale, Cappelli, Bologna 1980,
s. 19.

£
A. Briggs, The Welfare State in Historical Perspective, in „Archives europèennes de sociologie , 

n r 2 ,1961, s. 228.
J. Alber proponuje wyłonić dwie duże grupy teorii: modele „pluralistyczne i modele „neo  

marksistowskie , w obrębie których  w obydwu przypadkach  zostałyby wyłonione podejście „funkcjo
nalne oraz podejście „konfliktualne  (J. Alber, Le origini del Welfare State: Teorie, ipotesi ed analisi 
empirica, w: „Rivista italiana di scienza politica , nr 3, 1982; tego samego autora por. także: Dalla
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Zdaniem P. Rosanvallona, początki „państwa dobrobytu” sięgają końca średniowie
cza i zarania ery nowożytnej10, według A. Ardigò natomiast założeń ideologicznych 
„państwa dobrobytu”, rozumianego jako państwo narodowe, zaangażowane na rzecz 
szczęścia publicznego narodu, należy szukać pod koniec XVIII wieku w prądach umy
słowych Oświecenia i w programach rewolucji francuskiej” . H. Heclo wyodrębnia czte
ry fazy rozwoju W.S. poczynając od końca XIX wieku: pierwsza faza eksperymentalna 
(od 1870 r. do końca lat 1920.), która rozpoczyna się rozpowszechnieniem  począwszy 
od Niemiec Bismarcka12  pierwszych ustaw o obowiązkowych ubezpieczeniach od cho
roby, od nieszczęśliwych wypadków w pracy oraz ubezpieczenia na wypadek inwalidz
twa i starości; druga faza umocnienia się (w latach 1930. i 1940.); kolejna faza eks
pansji (w latach 1950. i 1960.) oraz faza ponownego eksperymentowania, rozpoczęta 
w latach 1970.13.

R. Titmuss -  używając terminologii mniej historycznej a bardziej socjologicznej -  
proponuje, aby w różnych fazach rozwoju W.S. wyodrębić modele: rezydualny, meryto- 
kratyczno-funkcjonalny oraz instytucjonalno-redystrybucyjny14. Jego interpretację prze
jęli później liczni autorzy, wśród których przypominamy H.L. Wilensky’ego i C.N. Le
beauxa15, R. Pinkera16, R. Mishrę17 i W. Korpiego18. Szczególnie R. Mishra  którego 
interpretację stosuje P. Donati analizując sytuację we Włoszech  wyróżnia modele 
W.S.: rezydualny, instytucjonalny i totalny.

„Przypadek włoski” rozpatrują z perspektywy socjologicznej także inni autorzy, jak 
Vincenzo Cesareo, Ugo Ascoli, Massimo Paci i Maurizio Ferrera.

W socjologii niemieckiej inne interpretacje, w których zwraca się uwagę bardziej na 
aspekty ekonomiczne i na analizę klasową19, rozpatrują W.S. jako rezultat mniejszego

carità allo stato sociale, fl Mulino, Bologna 1986, w szczególności rozdz. ü. W tym tekście ograniczymy 
się do zilustrowania -  w celu popularyzatorsko-dydaktycznym -  najbardziej znanych interpretacji.

10 P. Rosanvallon, Lo stato provvidenza tra liberalismo e socialismo, Armando Editore, Roma 1984.

11 A. Ardigò, Introduzione all analisi sociologica del „Welfare State  e delle sue trasformazioni, 
w: M. La Rosa  E. Minardi (red.), I  servizi sociali tra programmazione e partecipazione, F. Angeli, 
Milano 1978, s. 41 83.

12 Bismarck skorzystał przy okazji współpracy z „Zentrum , partią o inspiracjach katolicko  
ludowych. Być może warto przypomnieć, że we Włoszech pierwsze obowiązkowe ubezpieczenia od nie
szczęśliwych wypadków w pracy wprowadzono w 1898 r.

13 H. Heclo, Verso un nuovo „ Welfare State , w: M. Ferrera (red.), Lo stato del benessere: una crisi 
senza uscita?, Le Monnier, Firenze 1981.

14 R. Titmuss, Essays on the Welfare State, Allen & Unwin, London 1958.
15 H.L. Wilensky  C.N. Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare, Free Press, New York 

1965.
16 R. Pinker, Social Theory and Social Policy, Heinemann, London 1971.

17 R. Mishra, Society and Social Policy, MacMillan, London 1977.
18W. Korpi, Social Policies Strategies and Distributional Conflict in Capitalist Democracies, 

w: „West European Politics , nr 3, 1980.
J. Habermas, La crisi della razionalità del capitalismo maturo, Laterza, Bari 1975; C. Offe, Lo 

stato nel capitalismo maturo, Etas Libri, Milano 1977.
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lub większego kompromisu między kapitalizmem i demokracją masową. Konflikt kla
sowy przenosi się ze stosunków produkcji na formy redystrybucji i zostaje oparty na do
strzeżonym przez J.M. Keynesa kompromisie20 i sugerowanych przez niego strategiach 
interwencji państwa w gospodarkę. Jednak zgodnie z tymi interpretacjami kapitalizm 
w jego głównych założeniach nie zmienia się, a jego wewnętrzne i ukryte sprzeczności 
pojawiają się szczególnie w okresach recesji gospodarczej. Innymi słowy, „państwo 
opiekuńcze” zgodnie z poglądami J.M. Keynesa21 nie jest już w stanie usprawiedliwić 
systemu i przywrócić go do równowagi, naprawiając szkody spowodowane przez 
sprzeczności i „anarchię” rynku kapitalistycznego. Dlatego  w myśl nieco pesymistycz
nej wizji  nie ma już żadnego wyjścia z kryzysu strukturalnego późnego kapitalizmu.

Zilustrujmy obecnie -  dla potrzeb dydaktyczno-opisowych -  niektóre z najważniej
szych interpretacji, o których wspominaliśmy wcześniej.

Powracając do interpretacji R. Titmussa, możemy scharakteryzować pokrótce jego 
„modele” W.S. w następujący sposób:

 model rezydualny polityki społecznej (The Residual Welfare Model o f  Social Poli
cy), w którym państwo interweniuje „a posteriori”, opierając się na logice typu na
prawczego, w razie niepowodzenia inicjatyw prywatnych, począwszy od interwencji 
dotyczących pojedynczych rodzin, obejmując następnie wszystkie inne służby 
i usługi stworzone przez rynek lub przez ruchy solidarnościowe, obecne w społe
czeństwie. Interwencja państwa jest więc „rezydualna” i chwilowa względem inter
wencji osób prywatnych. Ten model jest charakterystyczny normalnie dla W.S. 
w fazie początkowej jego ewolucji historycznej;

 model merytokratyczno-funkcjonalny polityki społecznej (The Industrial Achieve- 
ment-Performance Model o f  Social Policy), oparty na założeniu, że każdy musi być 
w stanie zaspokoić własne potrzeby dzięki wynagrodzeniu za pracę, a państwo in
terweniuje tylko w formie działań korekcyjnych w sytuacji, gdy okazuje się, iż rynek 
nie jest zdolny odpowiedzieć w sposób zadowalający na potrzeby indywidualne;

 model instytucjonalno-redystrybucyjny polityki społecznej (The Institutional Redi
stributive Model od Social Policy), w którym państwo zobowiązuje się stworzyć 
służby typu uniwersalnego lub prewencyjnego, nie wchodzące w ramy logiki rynko
wej. Służby społeczne zorganizowane przez państwo przybierają w tym modelu 
wartość podstawową, w modelach poprzednich natomiast przeważa inicjatywa pry
watna nad interwencją państwa.
R. Mishra -  którego typologię, jak wspomniano wcześniej, przejął P. Donati22 -  

przypisuje natomiast modelowi rezydualnemu, instytucjonalnemu i totalnemu następują
ce znaczenia:

 w modelu rezydualnym państwo interweniuje „a posteriori” i w sposób selektywny 
w stosunku do mniejszości osobników należących do najsłabszych grup społecznych, 
na ogół wykluczonych z rynku pracy;

J.M. Keynes, The End o f  Laissez faire, Wolf, London 1926.
21 C. Offe, Democrazia partitica e stato assistenziale, w: „Stato e mercato , n. 3,1981, s. 496.

22 P. Donati, Natura, problemi e limiti del „ Welfare State un interpretazione, w: G. Rossi  P. Do
nati (red.), Welfare State. Problemi e alternative, op. cit., s. 55 76.
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 model instytucjonalny opiera się na założeniu, że rynek pod względem struktural
nym nie jest zdolny stać się narzędziem właściwej dystrybucji dóbr i usług, ponieważ 
istnieją i rozszerzają się strefy ubóstwa i marginalizacji; w tym modelu interwencje 
na polu społecznym odbywają się poprzez struktury ustanowione zgodnie z kryte
riami uniwersalnymi zapobiegania problemom społecznym, poprzez ekonomiczny 
udział  całościowy lub częściowy  państwa i bez wykluczania inicjatyw prywat
nych a także solidarności społecznej;

 model totalny za główny cel ma scentralizowanie możliwie jak największej ilości 
(zgodnie z kryteriami równości) zasobów gotowych do redystrybucji za pośrednic
twem instytucji zorganizowanych i administrowanych bezpośrednio przez państwo. 
Można zauważyć, że o ile koncepcja modelu rezydualnego nakłada się w rzeczywi

stości na koncepcję R. Titmussa i R. Mishry, o tyle modeli merytokratyczno-funkcjonal- 
nego oraz instytucjonalno-redystrybucyjnego, opisanych przez Titmussa, nie można 
identyfikować z modelami instytucjonalnym ani totalnym, proponowanymi przez 
R. Mishrę, chociaż bez wątpienia istnieje wiele zbieżności  przede wszystkim pomiędzy 
modelem instytucjonalno-redystrybucyjnym o charakterze uniwersalistycznym a mode
lem totalnym.

V. Cesareo, dokonując rozróżnienia pomiędzy modelem reformistycznym a modelem 
opiekuńczym W.S., opracował następujące wskaźniki wyróżniające:

A) O ile w modelu reformistycznym całkowite zaangażowanie się finansowe pań
stwa w takie wydatki, jak opieka zdrowotna, emerytury i renty zdrowotne, zasiłki dla 
bezrobotnych, opieka nad rodzinami i jednostkami, żyjącymi w stanie ubóstwa, jest 
względnie małe, o tyle w państwie opiekuńczym udział ten jest znaczny. W szczególności 
rosną kwoty przeznaczone na opiekę zdrowotną -  będącą symbolem tego typu państwa -  
do tego stopnia, że przekraczają one wydatki przewidziane na oświatę. Nie przez przy
padek natomiast oświata okazuje się być silnym punktem w wydatkach państwa refor- 
mistycznego, dążącego nie tyle do określenia warunków rzeczywistej równości, co wa
runków szans i możliwości dla mobilności społecznej, w przekonaniu, że szkoła stanowi 
jedną z takich możliwości.

B) Dualistyczna koncepcja potrzeb rozróżnia pomiędzy potrzebami „biednymi”, od
noszącymi się do sytuacji znacznego ubóstwa, a potrzebami „bogatymi”, dotyczącymi 
sfery uczuciowo-psychologicznej, politycznej, kulturalnej. Zadaniem państwa budowa
nego zgodnie z zasadami modelu reformistycznego jest interweniowanie w potrzeby 
„biedne”, pozostawiając zaspokojenie potrzeb „bogatych” procesom samorealizacji 
osobistej. Państwo opiekuńcze natomiast dąży do tego, aby zatroszczyć się o wszystkie 
potrzeby -  materialne i niematerialne -  każdego obywatela, bez żadnych ograniczeń 
(„od kołyski po trumnę”, jak zwykło się mówić o modelu szwedzkim).

C) W państwie reformistycznym przydzielanie świadczeń jest uzależnione od docho
du jednostki jako pracownika i odbywa się poprzez działania ochronne typu wyrów
nawczego. Inaczej jest w państwie opiekuńczym, gdzie górę bierze koncepcja działań ty
pu prewencyjnego, opierających się na kryteriach polityczno-administracyjnych, które 
powodują, że jednostka traktowana jest jako obywatel, a nie po prostu jako pracownik, 
czyli według kryteriów racjonalności czysto ekonomicznej.
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D) Jak już wspomniano, w państwie reformistycznym zadaniem polityki społecznej 
jest stworzenie równości szans danych poszczególnym obywatelom; celem państwa 
opiekuńczego jest stworzenie równości całkowitej i efektywnej, przy równoczesnej nega
tywnej ocenie merytokracji typowej dla polityk reformistycznych.

E) Według modelu reformistycznego państwo odgrywa marginalną rolę w zaspoka
janiu potrzeb  w porównaniu z innymi instytucjami, jak rodzina i przedsiębiorstwa ryn
kowe. Tę rezydualną koncepcję działania państwa w modelu opiekuńczym zastąpiono 
inną, która zakłada przeniesienie kompetencji w zaspokajaniu potrzeb z rodzin lub 
przedsiębiorstw na instytucje polityczne. Państwo zajmuje całą przestrzeń należną społe
czeństwu, analogicznie do tego, jak to występuje w modelu „totalnym”.

Pomimo istnienia znacznych różnic w zilustrowanych przez nas interpretacjach po
jawiają się elementy wspólne, pozwalające na rozwinięcie niektórych sposobów 
„odczytania” również włoskiego modelu Welfare State.

Jeśli pogłębimy analizę, zauważymy, że model reformistyczny znalazł niewielkie za
stosowanie w rzeczywistości włoskiej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny 
światowej, przeważał natomiast w tym samym okresie w pozostałych krajach Europy 
Zachodniej. Inaczej mówiąc, silnie zaznaczony brak w historii tego, charakteryzującego 
się wystąpieniem modelu reformistycznego W.S., wydaje się uzasadniać interpretację, 
w myśl której we Włoszech nie dokonało się przejście od modelu reformistycznego 
„spełnionego” do modelu opiekuńczego, lecz miało miejsce przejście bezpośrednio od 
modelu prereformistycznego do opiekuńczego, którego kryzys otworzył drogę dla no
wych i różnorodnych eksperymentów na poziomie lokalnym.

Odwołując się do wskaźników omówionych poprzednio, można stwierdzić, że przy
jęcie modelu opiekuńczego, do czego jak i w pozostałych krajach doszło pod koniec lat 
I960., zostało we Włoszech silniej zaakcentowane i często było wyraźniejsze niż gdzie 
indziej. O ile model reformistyczny nie miał prawdziwego zastosowania w rzeczywisto
ści włoskiej  zarówno ze względu na brak warunków społeczno-ekonomicznych i kultu
rowych, jak i ze względu na silny wpływ uwarunkowań instytucjonalnych starego sys
temu opieki społecznej i ochrony zdrowia, model opiekuńczy o tyle nie tylko się po
twierdził, ale i umocnił w szerszym zakresie niż w innych krajach zachodnich poprzez 
szereg czynników, takich jak: bardzo duży udział finansowy państwa, niezbyt zróżnico
wana koncepcja potrzeb; kryteria i celowość nakładów przydzielanych na świadczenia 
oparte na zasadach bezpieczeństwa społecznego i równości, centralna rola państwa.

Powyższy obraz można by jeszcze pogłębić, przedstawiając niebezpieczeństwa zwy
rodnień, na jakie narażone jest państwo opiekuńcze. Sprowadzają się one do następują
cych zagrożeń: ryzyka biurokratyzacji, tj. uzależnienia obywatela od władzy, co jest 
konsekwencją powielania instytucji i funkcji administracyjnych osób, które przydzielają 
świadczenia; ryzyka prymatu korporacyjnego, czyli dostępu do korzyści, uzależnionego 
od zdolności kontraktowych różnych zorganizowanych grup w zamian za przychylność 
wobec partii politycznych i wobec państwa; zagrożeń wynikających z regresu autoryte
tów, do którego mogłoby dojść gdyby pogłębiał się kryzys prawnego uznania tego typu
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państwa. Ten kryzys wyrażałby się w mniejszej zdolności zaspokajania potrzeb przez 
państwo z powodu równoczesnego kryzysu systemu podatkowego23.

Przerwijmy w tym momencie dalsze rozważania podkreślając, że analizowane mode
le i podziały na okresy mają wartość głównie jako typy idealne, ponieważ w różnych fa
zach przejawiają się wielorakie tendencje równocześnie i często dochodzi do nakładania 
się jednego modelu na drugi. W każdym razie można stwierdzić, że mówiąc o W.S. we 
Włoszech w okresie poprzedzającym upadek faszyzmu nie można opierać się na katego
riach socjologicznych, w odniesieniu zaś do okresów wcześniejszych byłoby bardziej 
słuszne przeprowadzenie analizy działań opiekuńczych pod kątem historycznym i praw
„ . „ 2 4nym .

KRYZYS „WELFARE STATE” A ZAGADNIENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Za wskaźnik międzynarodowego znaczenia, jakiego nabrał kryzys W.S. w krajach 
zachodnich, można uznać konferencję na temat typów polityki społecznej zorganizowaną 
przez OCSE w Paryżu w 1980 r. Przy tej okazji uczeni z wielu krajów podjęli dyskusję 
na temat aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturalnych tego zjawi
ska25. W tym samym roku, we Włoszech, A. Ardigò omówił hipotezę „neokorpora- 
cjonizmu”  proponowaną wcześniej między innymi przez H.L. Wilensky’ego26. Traktu
jąc ją  jako centralny element kryzysu W.S., autor ten stwierdza, że termin „neokorpo- 
racjonizm” lub „korporacjonizm demokratyczny” nie ma nic wspólnego z korporacjoniz- 
mem faszystowskim -  a jeszcze mniej z korporacjami średniowiecznymi -  lecz odnosi 
się do „inkorporacji” wielkich interesów zorganizowanych oraz przeciwstawnych sobie 
w ośrodkach i procesach decyzyjnych państwa, które staje się Corporate State.

Stając wobec sytuacji kryzysowej spowodowanej inwazją „neokorporacjonizmu” 
w W.S., A. Ardigò zakłada, że możliwe są trzy drogi wyjścia: ożywienie rynku, także 
w zakresie służb społecznych, w perspektywie linii neoliberalnej (przez wielu nazywanej 
angielskim terminem „deregulation”); rozwiązanie technokratyczne z działającym nieza
leżnie od partycypacji i konsensusu obywateli rządem ekspertów; orientacja pośrednia 
między dwoma poprzednimi, w której z jednej strony eksponuje, z drugiej zaś podkreśla

23 V. Cesareo, Espansione e crisi dello »stato del benessere« in Italia, op. cit.; Stato assistenziale 
e rischi degenerativi, w: G. Rossi  P. Donati (red.), Welfare State. Problemi e alternative, op. cit. 
s. 480-491, w szczególności por. s. 488-491.

24 G. Rossi, Gli aspetti scientifici attuali del problema del Welfare State e le domande emergenti,
op. cit.

25 AA. W ,  The Welfare State in Crisis, OCSE/OCDE/OECD, Paris 1981, Organizacja dla Współ
pracy i Rozwoju Gospodarczego grupuje następujące państwa: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Japonia, Grecja, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Nowa Zelandia, 
Holandia, Portugalia, Zjednoczone Królestwo, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Tur
cja.

26 H.L. Wilensky, Neo corporativismo, accentramento e stato assistenziale, op. cit.
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się rolę decentralizacji struktur biurokratycznych państwa i stopniowego przechodzenia 
do zarządzania prywatno-społecznego instytucjami W.S.27.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że A. Ardigò używa wyrażenia „prywatno-spo- 
łeczny” („privato-sociale”) opierając się na teorii opracowanej przez P. Donatiego, który 
pisze tak na ten temat:

„Pod względem operacyjnym odsyła się nas do planu polityczno-społecznego, który 
bazuje na pokonaniu dialektyki: sfera publiczna  sfera prywatna w myśl zasady, że 
w dziedzinie ekonomii i służb społecznych sfera prywatno partykularystyczna, gdzie ma 
miejsce kontrola wyłącznie przeciwstawna sferze publicznej, staje się sferą prywatno  
społeczną, czyli terenem niezależnego zarządzania przez tych, którzy w niej pracują 
i uczestniczą.

Z punktu widzenia polityki społecznej państwo mogłoby ustalić normy uniwersalne 
(ustawy podstawowe) dla danego społeczeństwa, powierzając ich realizację nowym 
podmiotom historycznym (takim jak wspólnoty, spółdzielnie, stowarzyszenia, grupy 
pierwotne i wtórne). Podmioty te godzą się na kontrolę zasobów pochodzących ze sfery 
publicznej (w części od instytucji publicznych, a w części z rynku), powierzonych im 
w zamian za przyznanie maksymalnej autonomii w zarządzaniu w obrębie tych stref 
społecznych (oczywiście ani prywatnych ani publicznych). Zadaniem państwa byłaby 
następnie weryfikacja zgodności wyników działania tych podmiotów z podjętymi zobo
wiązaniami. Ustanowienie tych podmiotów jako kolektywnych powoduje, że otrzymują 
one i rozdzielają zasoby w sposób solidarny, opierając się na zasadach zrzeszenio
wych”28.

Innymi słowy, sfera „prywatno-społeczna” miała zbiegać się z inicjatywami prywat
nymi zarządzanymi w sposób autonomiczny, ale organicznie powiązanymi z sektorem 
„publicznym” poprzez przyjęcie elementów normatywnych, finansowania i kontroli.

W taką rzeczywistość mogą wchodzić organizacje pozarządowe zatrudniające wo
lontariuszy, charakteryzujące się świadczeniami w pełni bezpłatnymi, tradycyjne insty
tucje prywatne, zarządzające służbami bez celów zarobkowych, nowe stowarzyszenia 
lub spółdzielnie zakładane w celu świadczenia usług, a także zrzeszenia mające na celu 
pomoc przeważnie skierowaną na swoich członków i tylko w sposób komplementarny na 
zewnątrz.

A. Ardigó opracował teoretyczny schemat służący do analizy kryzysu, w którym 
odwołuje się do węzłowych punktów wzajemnych relacji między światami życia a sys
temem społecznym29. Kryzys ten został określony jako kryzys układu, kryzys wymiany

27 A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali, Cappelli, Bologna 1980, w szczególności s. 136  
137.

28 P. Donati, Pubblico e privato. Fine di un 'alternativa?, Cappelli, Bologna 1978, s. 110 111.
29 A. Ardigò, La politica sociale e la perdita del centro, w: A. Ardigò  P. Donati, Politica sociale 

e perdita del centro, Angeli, Milano 1982, s. 7-39; cytat pochodzi ze stron 15-16. Celem teoretycznego 
uzasadnienia pojęcia „świat życia” patrz: A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali, op. cit., s. 9  
-65; A. Izzo, Complessità sociale e identità, Angeli, Milano 1983, s. 132-149. Warto w każdym razie 
wyjaśnić, że wyrażenie „świat życia” jest wolnym przekładem niemieckiego pojęcia „Lebenswelt
(  świat życia), którego filozof E. Husserl używa w dziele La crisi delle scienze europee e la fenomeno
logia trascendentale, U Saggiatore, Milano 1961, aby przeciwstawić świat życia nauce w znaczeniu, jakie
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między systemem społecznym a jednostkami. Kryzys ten ujawnia się na trzech płaszczy
znach:
a) w ramach systemu społecznego, w jego podsystemach  ekonomicznym, politycz

nym i społeczno-kulturowym, b) na płaszczyźnie funkcjonowania jednostek w ich 
światach życia, które nie do końca są zintegrowane z systemem społecznym, lecz 
częstokroć zmierzają w kierunku tworzenia „trzeciego wymiaru”, „trzeciego sekto
ra”, inicjatyw prywatno-społecznych, c) w ramach środowiska zewnętrznego i we
wnętrznego wobec systemu.
We Francji, w tym samym okresie, Pierre Rosanvallon interpretował kryzys W.S. 

jako kryzys państwa typu „opatrznościowego” twierdząc  nie bez nadziei  że wcale nie 
oznacza on eliminacji społecznych środków zaradczych, których W.S. jest nośnikiem, 
lecz tylko budowę nowych podstaw, wystarczająco solidnych, aby przygotować kolejne 
etapy postępu społecznego, „wprowadzając ponownie poczucie solidarności do społe
czeństwa”, jako alternatywę dla modeli socjaldemokratycznych i dla powrotu liberali-

, , >30zmu
Zgodnie z tą interpretacją kryzys państwa typu „opatrznościowego” zbiega się z kry

zysem tradycyjnego modelu spoleczno-demokratycznego. Zdaniem P. Rosanvallona, 
państwo nowożytne  w tym znaczeniu, w jakim było pomyślane i urzeczywistnione 
w okresie od XIV do XVIII w.  można zdefiniować jako państwo „ochronne”, ponieważ 
„ochraniało” życie i własność obywateli w zamian za ich podporządkowanie się ukła
dowi społecznemu, zarówno w wersji absolutystycznej Hobbesa, jak i w wersji demokra- 
tyczno parlamentamej Locke’a. Państwo typu „opatrznościowego” można uznać za do
skonalszą formę państwa „ochronnego”, ponieważ dąży ono do tego, aby zastąpić nie

pizypisywane jej jest pizez nowoczesne społeczeństwo zachodnie. A. Ardigó z drugiej strony przypisuje 
wyrażeniu „świat życia  następujące znaczenie:

„Przez codzienny „świat życia rozumie się zakres relacji międzypodmiotowych (a jeszcze wcześniej 
intencjonalność podmiotu otwartego na doświadczanie „świata życia ), które wyprzedzają i towarzyszą 
reprodukcji życia ludzkiego i które  również poprzez symboliczne komunikowanie się między dwiema 
lub kilkoma osobami  tworzą pewną ilość relacji rodzinnych, przyjaźni, codziennego wzajemnego od
działywania -  przy pełnym wzajemnym zrozumieniu znaczenia działania i komunikacji międzypodmioto- 
wej. Codzienne światy życia mogą się też kształtować poprzez „nowe narodziny  (w sensie religii, poli
tyki, życia obywatelskiego), poprzez metanoię.

W „świecie życia komunikowanie się i współdziałanie żywego  tak samo jak działania  odwołują 
się do stosunków bezpośrednich i pośrednich między osobami, w tym samym lokalnym środowisku 
i w danym wspólnym czasie. Są to stosunki między »Ja« a »Drugi Człowiek« lub kilka »Innych Osób«, 
które razem żyjąc -  jak już powiedziano -  stwarzają pojęcie »My«”. (A. Ardigò, Crisi di governabilità 
e mondi vitali, op. cit., s. 15). System społeczny, do którego zostały odniesione „światy życia”, A. Ardigó 
zdefiniował następująco: „Przez system społeczny rozumiemy zbiór określonych relacji społecznych cha
rakteryzujących się pewnymi właściwościami. Jest to zbiór zorganizowany, mający zdolność przeżycia
i samokierowania, w określonym czasie i wobec danego środowiska. Każdy system społeczny dąży do 
ustrukturyzowania się wokół pewnej ilości instytucji i stosunków istniejących między nimi, od których 
zależy jego stabilność i tożsamość w danym czasie i środowisku. Dzięki swej strukturze (społecznej)  
lub formie -  każdy system społeczny odrywa się -  jako typ idealny historycznie wyposażony -  od relacji, 
które posłużyły mu za podstawę; istnieje samodzielnie jako struktura społeczna i jako taka (w swym 
morfizmie, w swej hierarchii i wewnętrznym uwarstwieniu, przy pewnych liniach konfliktowych itp.) 
może być przedmiotem studiów  (Ibidem).

30 P. Rosanvallon, La crise de l 'Etat providence, Seuil, Paris 1981.
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pewność „opatrzności natury religijnej” pewnością „opatrzności ze strony państwa”, 
a czyni to poprzez bezpośrednią interwencję państwa taką, jak redystrybucja dochodu, 
regulacja stosunków społecznych za pomocą przepisów oraz przejęcie ciężaru niektórych 
służb zbiorowych. P. Rosanvallon utożsamia kryzys państwa typu „opatrznościowego” 
z kryzysem ekonomiczno-fiskalnym państwa, które nie może funkcjonować w aktualnej 
rzeczywistości społecznej zgodnie z koncepcją kompromisu zaproponowanego przez 
J.M. Keynesa. Czy można określić nowe równanie ekonomiczno-społeczne, które dzisiaj 
dałoby te same rezultaty, jak czterdzieści lat temu równanie J.M. Keynesa, czy też jedy
ną możliwą drogą jest powrót do liberalizmu? Stając wobec takich pytań P. Rosanvallon 
dokonuje przeglądu różnych form państwa liberalnego. Rozpoczynając od państwa mi
nimum, które miało się ograniczać do zapewnienia porządku, wolności i praw konstytu
cyjnych obywateli, bez dokonywania innych interwencji poprzez politykę społeczną 
i ekonomiczną, dochodzi do „nie państwa”, w którym samo państwo utożsamione było
by ze społeczeństwem rozumianym zgodnie z teorią R. Nozicka jako społeczeństwo na
turalne31.

Jako rozwiązanie pozytywne, P. Rosanvallon proponuje odejście od alternatywy 
upaństwowienie  prywatyzacja, ponownie określając granice i stosunki między pań
stwem a społeczeństwem, poprzez ograniczenie „popytu na państwo” (lub raczej na in
terwencje państwa i asystencjalizm ze strony państwa), „wprowadzenie solidarności do 
społeczeństwa” i zwiększanie „przejrzystości społecznej” tj. uczynienie bardziej czytel
nym tego, co społeczne, a społeczeństwo bardziej widocznym dla niego samego po to, 
aby umożliwić wytworzenie się bardziej realnych relacji solidarności. Zdaniem P. Rosan
vallona, biorąc pod uwagę taką perspektywę należy zbudować przestrzeń „postso
cjaldemokratyczną”, której złożone reguły opierają się na potrójnym kompromisie:

 kompromisie natury społeczno-ekonomicznej pomiędzy pracownikami a przedsię
biorcami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii godzin pracy,

 kompromisie natury społeczno-politycznej w stosunku do państwa w zamian za 
możliwość wprowadzania tytułem eksperymentu nowych form służb samorządo
wych oraz rozszerzenia wolności obywatelskich,

 kompromisie społeczeństwa wobec samego siebie, którego celem jest „odblo
kowanie” państwa typu „opatrznościowego” i umożliwienie zaistnienia form solidar
ności -  wynegocjowanych, a nie narzuconych. Chodziłoby tu -  zdaniem P. Rosan- 
vallona  o pewien demokratyczny kompromis, który nadałby ponownie konkretne 
znacznie idei umowy społecznej. W takiej perspektywie rozwój przestrzeni „postso
cjaldemokratycznej” wiąże się z wejściem życia demokratycznego w nowe stadium, 
nieodłącznie towarzyszące powstaniu autentycznej „publicznej przestrzeni demokra
tycznej”, która jest miejscem świadomej pracy społeczeństwa nad samym sobą. 
Głównym celem P. Rosanvallona jest zastąpienie klasycznej logiki upaństwowienia

tego, co społeczne potrójną dynamiką socjalizacji rozumianej jako powrót do solidarno
ści społecznej, decentralizacji i autonomii.

Na płaszczyźnie interpretacji o charakterze bardziej socjologicznym, zaproponowano 
we Włoszech rozróżnienie między „teorematami” a „paradygmatami” kryzysu W.S.

31 R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974.
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(por. Tab. A), rozumiejąc przez teorematy „uogólnienia socjologiczne, które wyróżniają 
związki przyczynowe i/lub ścisłe korelacje między kryzysem W.S. a pewnym zbiorem 
zmiennych, które w pewien sposób i w pewnej mierze wyjaśniają sam kryzys”32. Przez 
paradygmaty natomiast rozumie się odpowiedź na wymogi praktyki i odpowiednie wy
bory wartości: są one więc ideologicznie ukierunkowane, ponieważ ich celem jest sfor
mułowanie wskazówek dla polityki społecznej”33.

P. Donati sprowadza teorematy kryzysu do rozmaitych interpretacji dialektyki mię
dzy strefą publiczną a prywatną. Pierwszy teoremat odnosi się do tych interpretacji, któ
re zakładają istnienie konfliktu, ale nie antagonizmu, między strefą prywatną a pu
bliczną; chodzi więc o teoremat wymiany. Jako zwolenników tej interpretacji wskazuje 
Daniela Bella i H.L. Wilensky’ego. Zdaniem pierwszego, kryzys W.S. należy interpre
tować jako wynik nieustającej integracji pomiędzy różnymi uczestnikami jednostkowymi 
lub zbiorowymi wobec rosnących kosztów inflacji, których nikt nie chce płacić. Zda
niem drugiego natomiast, kryzys należy sprowadzić do  obok wspomnianego wcześniej 
zjawiska „neokorporacjonizmu”  ogólnych zjawisk reakcji przeciwko opodatkowaniu 
na wydatki społeczne. Zdaniem P. Donatiego, w obrębie tego teorematu, przesadnie 
podkreśla się tendencje W.S. do przyjęcia struktury pewnej formy neokorporacjonizmu 
liberalnego lub demokratycznego jako wyrazu stabilizacji dialektyki pomiędzy strefą 
publiczną a prywatną.

W drugim teoremacie kryzys stosunków między strefą publiczną a prywatną powo
duje natomiast głębokie i nienaprawialne sprzeczności. Chodzi tu o teorematy radykalnej 
niezgodności. Przy tej okazji należy wskazać takich autorów, jak Gouldner, J. Habermas 
i C. Offe. Zdaniem pierwszego, nieskuteczność państwa dobrobytu wynika z faktu, że 
państwo to musi poszukiwać rozwiązań w ramach podstawowych instytucji, które są 
przyczyną problemu. Zdaniem J. Habermasa, istnieje pewna radykalna rozbieżność 
pomiędzy ofertą powodowaną motywacjami prywatystycznymi, indywidualistycznymi, 
instrumentalnymi i nabywczymi ze strony systemu społeczno-kulturalnego a rosnącym 
zapotrzebowaniem na motywacje o orientacji kolektywizującej i ekspresyjnej ze strony 
państwa, systemu kształcenia i zatrudnienia. Reprezentujący tę samą linię Offe stwier
dza, że kryzys możliwości rządzenia W.S. należy interpretować w świetle konfliktu kla
sowego pomiędzy pracą zarobkową a kapitałem, a ściślej pomiędzy „strategiami pry
watnej reprodukcji kapitału” i żądaniem „politycznej reprodukcji siły roboczej”.

Dla wszystkich tych autorów podstawowa sprzeczność tkwi w błędzie konstrukcyj
nym systemu, którego nie można naprawić za pomocą poprawek ilościowych i jako
ściowych między podażą a popytem  zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i na 
poziomie politycznym i symbolicznym  choćby nawet były to poprawki typu neokorpo- 
racjoni stycznego.

Trzeci teoremat wynika z założenia, że kryzysu nie można wyjaśnić za pomocą tra
dycyjnych zmiennych konfliktu i radykalnego antagonizmu, ponieważ stajemy wobec 
systemu społecznego, w którym relacje między strefą publiczną a prywatną są zbudo
wane z przenikających się i silnie zaakcentowanych współzależności. W myśl tej  od-

32 P. Donati, Risposte alla crisi dello Stato sociale, Angeli, Milano 1984, s. 35.

33 Ibidem.
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wolującej się do takich autorów jak T. Parsons i N. Luhmann, interpretacji  kryzys na
leży rozumieć w sposób pragmatyczny, odwołując się do teroematów przystosowania 
i przypadkowości.

Paradygmaty  w wielu punktach zbieżne z poprzednio analizowanymi teorematami 
 wyodrębniane są na podstawie ich orientacji ideologicznej. Zostały one syntetycznie 

sformułowane jako: liberalny, marksistowski i systemowy lub neofukcjonalny34.
Współczesny paradygmat liberalny wyrażany bywa za pomocą następującego sfor

mułowania: w obliczu procesów i potrzeb rosnącej politycznej socjalizacji życia, jakich 
wymaga W.S. (teza), pojawiają się coraz to nowe prywatne wymogi reprodukcji i roz
szerzania potrzeb (antyteza), których nie można zaspokoić. Synteza przedstawia się więc 
jako nowa, tymczasowa i przypadkowa umowa społeczna pomiędzy członkami społe
czeństwa obywatelskiego oraz pomiędzy nimi a państwem.

W paradygmacie marksistowskim występuje odwrócenie sposobu ujęcia tego za
gadnienia i stwierdzenie, że wobec strategii prywatnej reprodukcji życia narzuconej 
przez kapitał (teza) pojawiają się liczne polityczne potrzeby socjalizacji we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego (antyteza), które w dłuższym okresie przedziale zdominu
ją  te pierwsze, doprowadzając do powstania społeczeństwa socjalistycznego jako koń
cowej syntezy historycznej.

W paradygmacie systemowym lub neofunkcjonalnym traktuje się „obie poprzednie 
wersje jako naiwne i prowadzące na bezdroża, ponieważ nie można mówić o dualizmach 
i sprzecznościach dialektycznych (w szczególności między państwem a rynkiem). Duali  
zmy są po prostu wyborem między alternatywami o różnych stopniach prawdopodo
bieństwa i przypadkowości”35. W obrębie tego paradygmatu kryzys interpretowany jest 
jako problem przystosowania istniejący między systemem społecznym a coraz bardziej 
złożonym środowiskiem. Inaczej mówiąc, chodzi o pragmatyczne zarządzanie, któremu 
demokracja -  jako system decyzyjny zdolny do zachowania złożoności -  od czasu do 
czasu musi stawić czoła i poszukiwać nowych rozwiązań.

Zdaniem P. Donatiego, paradygmaty liberalny i marksistowski należy poddać rein- 
terpretacji z racji jednostronności ich podstaw i sposobów rozwiązywania problemów. 
Natomiast paradygmat systemowy posiada wiele braków, które można sprowadzić do 
niemożności przerzucenia pomostu między integracją społeczną jednostek a integracją 
systemową. Jego zdaniem, trudności te można rozwiązać tylko w ten sposób, że formal
ne założenia socjologiczne zastąpi się substancjalnymi. Z takiej perspektywy autor opra
cowuje i proponuje paradygmat relacyjny: „kryzys W.S. jest kryzysem o podwójnej 
i złożonej przypadkowości między sferą publiczną a prywatną, gdy w sytuacji ich wza
jemnej mediacji i współzależności brak jest solidarności”36. Innymi słowy, zdaniem 
P. Donatiego, tylko solidarystyczne uznanie współzależności między sferą publiczną 
a prywatną może być pomocą w przezwyciężaniu tego kryzysu.

34 Ibidem, s. 39 42.

35 Ibidem, s. 41.

36 Ibidem, s. 44.
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Tabela A
Teorematy i paradygmaty kryzysu W.S. według P. Donatiego

Teorematy Paradygmaty

 liberalny
-  marksistowski
-  systemowy lub neofunkcjonalny

 relacyjny

-  wymiana
-  radykalna niezgodność
-  przystosowanie i przypadkowość

Teoretycznie istnieją trzy logiczne rozwiązania, w obrębie których mogą rozwinąć 
się stosunki między sferą publiczną a prywatną, między systemem społecznym a świa
tami życia: 1) zerwanie lub wzajemna izolacja, 2) fuzja lub pełne wzajemne przenikanie 
się, 3) wzajemna komunikacja w oparciu o konsensus i mniej lub bardziej konfliktowe 
negocjacje37.

P. Donati twierdzi, że przewaga paradygmatu podwójnej przypadkowości polega na 
możliwości wyjaśnienia i zinterpretowania kryzysu W.S. w stosunku do systemów wy
miany, w których decydującym czynnikiem jest komunikacja o podwójnym znaczeniu:
a) jako komunikacja między podmiotami w celu osiągnięcia zgody co do kryteriów de
finiujących dobro wspólne i co do sposobów wytwarzania go i korzystania z niego,
b) jako komunikacja między podsystemami (politycznym, ekonomicznymi społeczno
kulturowym), które dążą do urzeczywistnienia dobra wspólnego a jego użytkownikami.

Ponadto P. Donati twierdzi, że istnieje stałe napięcie komunikacyjne pomiędzy sferą 
publiczną a prywatną, które należy rozwiązać opierając się na działaniach mających 
sens. W tym celu P. Donati przejmuje niektóre ustalenia opracowane przez Ardigó, aby 
przedstawić nową koncepcję układu między światami życia a systemem społecznym. 
Twierdzi, że: a) wychodząc od zaakcentowanej asymetrii pomiędzy systemem społecz
nym a światami życia, pomiędzy państwem a rodziną, należy osiągnąć większą równo
wagę, a także niniejszą asymetrię pomiędzy sferą publiczną a prywatną, między 
„samokierowaniem” a „heterokierowaniem”, b) konieczne jest odpowiednie uznanie 
i uwzględnienie struktur świata życia, celem zintegrowania systemu społecznego i anali
zy problemów kierowania oraz kontroli społecznej, c) system społeczny powinien posia
dać zdolność kierowania i kontroli, która pozwoliłaby na dokonanie restrukturyzacji 
przepływów pomiędzy podsystemami (politycznym, ekonomicznym, społeczno-kul- 
turalnym) oraz pomiędzy nimi a światami życia  także w warunkach niedostatku zaso
bów, przy wykorzystaniu nowych osiągnięć nauki oraz „nowatorskich doświadczeń” 
międzypodmiotowych jako źródła możliwych innowacji instytucjonalnych.

Zdaniem P. Donatiego, przyszłość W.S. jest związana z wyborem „celów”, jakie na
leży osiągać oraz „środków”, jakich należy użyć.

Jeśli chodzi o cele, to P. Donati twierdzi, że „W.S. znajduje się wobec konieczności 
ponownego zdefiniowania »dobrobytu« rozumianego nie jako stan bierny (osoby objętej 
opieką), zagwarantowany standardowym pakietem dóbr i świadczeń dla wszystkich, lecz

37 Ibidem, s. 48.

60

-

-



-
-



-





raczej jako czynne przejęcie przez poszczególne podmioty jednostkowe i zbiorowe od
powiedzialności za osiągnięcie godnego życia”38. Wyjaśnia ponadto, że zadanie ponow
nego zdefiniowania »dobrobytu« oczywiście nie należy do państwa, lecz do „uwol
nionych systemów światów życia”, które odnajdują warunki do sformułowania nowej 
„filozofii publicznej”.

Jeśli zaś chodzi o środki instytucjonalne, które byłyby w stanie pozwolić na wyjście 
z aktualnych trudności, nieskuteczności, skutków nasycenia wynikłych ze stosowania 
przede wszystkim środków „gwarantowanych”, to -  zdaniem P. Donatiego -  możliwe są 
następujące wybory: „z jednej strony linia inspirująca się nowymi i bardziej szczegóło
wymi mechanizmami kontroli społecznej, przy równoczesnym rozszerzeniu państwo
wych uregulowań za pomocą przepisów, także w postaci zdecentralizowanej”39 celem 
lepszego koordynowania działań i poprawienia skuteczności oraz wydajności; „z drugiej 
strony, szukanie nowych, wolnych negocjacji rynkowych przy szeroko pojętej autonomii 
poszczególnych partnerów”40 z uwzględnieniem porozumień prywatnych, które otwierają 
drogę gospodarczej i społecznej przedsiębiorczości, przy działaniach wolontariatu, ro
dzin i grup społecznych, biorących na siebie ciężar określonych usług, etc. Autor ten za
uważa jednak, że w pierwszym przypadku kryzysu nie można rozwiązać za pomocą 
zwykłych interwencji technicznych, ponieważ jego przyczyny są „metaekonomiczne”, 
w drugim przypadku natomiast „świat życia sam w sobie jest zbyt słaby, a także zbyt 
narcystyczny, (...) aby zaoferować stukturalne rozwiązania, które wyjaśniłyby ważne 
społecznie zadania i byłyby zdolne przetrwać dłużej”41.

Teorię sfery „prywatno-społecznej” należy natomiast rozumieć jako teorię, która 
dotyczy węzłowych dylematów W.S., będących wyrazem napięć i ograniczeń obciążają
cych system wskutek braku uznania ogromnej różnorodności działań, począwszy od 
wspólnot samopomocowych po nieograniczone pole działań społecznych, na którym 
realizowane są społeczne i publiczne zadania o charakterze prywatnym, lecz nie zarob
kowym42.

P. Donati stwierdza, że aby otworzyć drogę sektorowi „prywatno społecznemu”, 
działania jednostek lub światów życia same w sobie nie wystarczą, dla zmodyfikowania 
reguł gry: „Potrzebne są reformy instytucjonalne, które zdefiniowałyby struktury wza
jemnych oddziaływań tak, aby spowodować obligatoryjność rozwiązań opartych na 
współpracy. Innymi słowy, władzy politycznej należy użyć do podtrzymania  oraz 
w pewnym zakresie do »narzucenia«  rozwiązań typu solidarnościowego”43.

38 Ibidem, s. 52.

39 Ibidem, s. 52 53.

40 Ibidem, s. 53.

41 Ibidem.
42 Jako wprowadzenie do rozległej tematyki „non profit organizations (N.P.O.), można porównać: 

M.C. Bassanini  P. Ranci (red.), Non per profitto, Fond. Adriano Olivetti, s. 1. 1990. Natomiast celem 
zbadania bardziej organicznego podejścia odsyłamy do: H.K. Anheier  W. Seibel (wyd.), The Third 
Sector, Comparative Studies o f  non-profit-organizations, De Gruyter, Berlin-New York 1990.

43 Ibidem, s. 56.
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W takiej perspektywie konieczne jest, aby reguły gry sprzyjały solidarnościowym 
rozwiązaniom współpracy i wzajemnej pomocy poprzez zastosowanie nowych form 
umowy społecznej: solidarność versus umowa. Dla P. Donatiego bowiem największe 
wrodzone ograniczenie W.S. polega na tym, że dawne kryterium solidarnościowe jest 
„zablokowane” ograniczeniami, wychodzącymi poza wolę jednostek, a także poza poli
tyczną wolę istniejącą w całym systemie.

Jedynie reaktywowanie komunikacji między wszystkimi uczestnikami biorącymi 
udział w grze  łącznie z tymi z podsystemu ekonomicznego  może doprowadzić do po
konania tych ograniczeń: „zadanie to nie może być tylko lub w przeważającej mierze 
oparte na światach życia ani też traktowane jako akt czystego symbolicznego tworzenia, 
lecz należy je wykonać razem z instytucjami publicznymi oraz tymi grupami społecz
nymi, które są zdolne przedstawić nowy plan publiczny i polityczny, wspólnego świa
ta”44.

Zdaniem P. Donatiego, nie istnieje inne wyjście z kryzysu W.S., jak tylko poprzez:
a) rozszerzenie wartości solidarnościowych, b) uznanie nowych tworów jednostek spo
łecznych typu funkcjonalnego, wśród których należy przyznać ważne miejsce grupom 
i agencjom o charakterze „prywatno-społecznym”, c) wypracowanie takiego projektu 
instytucji Welfare, który umożliwiałby włączenie nowych instytucji w struktury wyższe
go stopnia, nie dopuszczając jednocześnie do nadmiernego ujawniania się negatywnych 
skutków tego procesu.

A. Ardigò, powracając w opracowaniu pod redakcją G. Sarpellona do tematu kryzy
su W.S., odwołuje się do recesji światowej, która wstrząsnęła „wzajemnymi powiąza
niami między państwem a rynkiem, między strategiami keynesowskimi (lub okresu post- 
keynesowskiego) a rynkiem i przedsiębiorstwami”45, niezależnie od zakresu odpowie
dzialności państw i rządów. Od obszaru makrostrukturalnego, ekonomicznego i poli- 
tyczno-syndykalnego, typowego dla stosunków między państwem a rynkiem, A. Ardigò 
przechodzi do poszukiwania czynników kryzysu w przemianach wartości, proponując 
innowacyjne odczytanie samego kryzysu, które nie opierałoby się wyłącznie na dwubie
gunowym modelu „państwo  rynek” lub na podstawowych założeniach ekonomicznych 
demokratycznych społeczeństw neokapitalistycznych, lecz „kryteriach oceny i modyfika
torach zewnętrznych w stosunku do kryteriów ilościowych, przewidzianych w modelu 
Keynesa i Beveridge’a”46.

Inaczej mówiąc, zdaniem A. Ardigò, w latach 1970. i pierwszej połowie lat 1980. 
w społeczeństwach demokratyczno-przemysłowo-neokapitalistycznych, nie sprawdziły 
się trzy założenia  mniej lub bardziej wyraźne -  na których opierał się W.S.:

„a) założenie sprowadzenia dialektyki między grupami społecznymi, klasami, jedy
nie do dwóch wymiarów: ekonomii i polityki, z wykluczeniem tych form samorządu

44 Ibidem, s. 66.

45 A. Ardigò, Dalla crisi del Welfare State verso una nuova società post-materialistica?, w: G. Sar- 
pellon (red.), Le politiche sociali fra  Stato, mercato e solidarietà, op. cit., s. 265. Tego samego autora 
por. także: Nuovi valori e nuovi attori per la rifondazione del Welfare State, w: „La Ricerca Sociale , 
nr 32, 1985, s. 11^19.

46 Ibidem, s. 274.
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społecznego i komunikacji, w których państwo nie byłoby pośrednikiem lub które nie 
podlegałyby wymianie towarowej, b) założenie, że  także przy cyklicznych fluktuacjach 
koniunkturalnych  wzrost akumulacji byłby nieograniczony i byłoby zagwarantowane 
pełne zatrudnienie oparte na logice zysku prywatnego, korygowanej i wspomaganej 
przez interwencje państwa keynesowskiego, c) założenie, że interwencja publiczna na
stawiona na przepływy ilościowe byłaby wystarczająca do regulowania stosunków mię
dzy państwem a rynkiem, tj. do zagwarantowania równowagi input output między oby
dwoma podsystemami podstawowymi: ekonomią i polityką”47.

Z drugiej strony  stwierdza dalej A. Ardigó  procesy selekcji i autokorekty naj
większych państwowych systemów, odbywające się poprzez pieniądz, prawo i monopol 
siły, przeżywają dziś duże trudności w obliczu presji żądań obywateli wobec państwa 
oraz w obliczu wyzwania środowiska. Następnie A. Ardigó, odwołując się do prac 
R. Ingleharta, D. Bella, D. Yankelovitcha, G. Calviego i B. Chatelata48  proponuje ze
stawić skłonność społeczeństw typu Welfare do priorytetów postmaterialistycznych 
z następującymi wartościami:

,,a) uprzywilejowanie jakości przeciwstawionej priorytetowi ilości, b) orientacja na 
wielowymiarowy model społeczny zamiast na dwubiegunowy model państwo-rynek,
c) ukierunkowanie na decentralizację i zróżnicowanie decyzji w prywatnym i prywatno  
społecznym sektorze zrzeszeniowym, a nie tylko w obrębie państwa, rynku i przedsię

biorstw kapitalistycznych, d) ukierunkowanie na model systemu społecznego typu 
otwartego, samoorganizującego się  w przeciwieństwie do modelu ściśle cybernetycz
nego, o wyraźnie określonych celach, e) ukierunkowanie na waloryzację i rewitalizację 
społeczną istotnych wartości  przeciw prymatowi racjonalności instrumentalnej. Walo
ryzacja i rewitalizacja grup przyjacielskich, samopomocowych, zadaniowych, syme
trycznych, „biesiadnych” (I. Illich), spotkanie światów życia i zorganizowanych syste
mów nastawionych na poszerzanie współodpowiedzialności na cały obszar społeczny  
przeciw separacji między światami życia a złożoną organizacją społeczną. Separacji, 
która prowadzi do jednowymiarowości, izolacji i niechcianej samotności jednostek, po
jawiającej się z chwilą wyjścia z ról pracowniczych i społecznych; separacji, która pro
wadzi do odwołania się do logiki wymiany, biorącej górę nad korzyściami  także w celu 
zebrania elektoratu lub zapewnienia przychylności politycznej”49.

A. Ardigó proponuje również i przy tej okazji rewizję organizacji społecznej, eko
nomicznej i politycznej w znaczeniu wielowymiarowym i skierowanym przeciwko aktu
alnemu modelowi dwubiegunowemu (państwo  rynek), co oznacza uwzględnienie 
wpływu tzw. „trzeciego wymiaru”, gromadzącego w sobie „całą sferę ruchów zachódzą-

47 Ibidem, s. 271.

48 Cytujemy za: R. Inglehart, The Silent Revolution, Princeton University Press, 1977 (wyd. wł.: La 
rivoluzione silenziosa, Rizzoli, Milano 1983); D. Bell, The coming o f  Post Industrial Society, Basic Bo
oks, New York 1973; D. Yankelovich, New Rules, Banton Books, Toronto 1981; G. Calvi', Valori e stili di 
vita degli italiani, ISEDI, Milano 1977; S. Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, Paris 
1977; B. Chatelat, Les électeurs de gauche sont ils conservateurs?, Centre de Communication avancée, 
Paris 1981.

49 A. Ardigò, Dalla crisi del Welfare State verso una società post-materialistica?, op. cit. s. 277-
278.
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cych w sektorze społecznym, obywatelskim, wielorakich eksperymentów w dziedzinie 
działań wolontariackich, wzajemnej pomocy, współpracy u podstaw, gospodarki domo
wej, a nie nieformalnej pracy »na czarno«, szczególnie w służbach Welfare, eksperymen
ty samorządowe oraz samopomocowe, jakie pojawiły się również w odpowiedzi na nie
zadowolenie i na nieadekwatny charakter rozwiązań proponowanych przez aparat biuro- 
kratyczno-zawodowy regulujący interwencje publiczne w sferze usług socjalnych na 
rzecz jednostki w szkołach, dla niepełnosprawnych, narkomanów, chorych psychicznie, 
osób starych niezdolnych do pracy, ofiar katastrof naturalnych i wszelkiego rodzaju osób 
żyjących poza marginesem”50.

Zdaniem A. Ardigò, uwzględnienie wpływu „trzeciego wymiaru” oznacza również 
ponowne zajęcie się -  alternatywnie do scentralizowanego modelu dwubiegunowego -  
„tą zasadą filozofii moralnej i społecznej, którą Pius XI w »Quadragesimo anno« i Jan 
XXIII w »Mater et Magistra« określili terminem „pomocniczości”51. W tej perspektywie 
należy stworzyć nowe podstawy organizacji społecznej  zarówno po to, aby pokonać 
diarchię państwo/rynek poprzez wprowadzenie „trzeciego wymiaru”, jak i po to, aby 
uprzywilejować wartości postmaterialistyczne, oraz doprowadzić do pluralistycznego 
wzrostu współodpowiedzialności poszczególnych części z całością, współodpowiedzial
ności przekraczającej wymiary jedynie wymiany ekonomicznej, politycznej i kulturalnej. 
Oznacza to odzyskanie -  również tylko w znaczeniu redystrybucji -  tego, co zostało 
zmarginalizowane i co jeszcze dzisiaj wykazuje swą witalność52. Dlatego więc: 1) „wy
miana gospodarcza”, 2) „redystrybucja dóbr i usług powierzona właściwym władzom 
politycznym”, 3) „wzajemność lub wzajemna pomoc podjęte także w przenośnym wy
miarze braterstwa i przyjaźni”, 4) „gospodarka domowa w ekspansji na rzecz gospo
darki szarej strefy lub w rodzinach z więcej niż jedną osobą czynną zawodowo, z których 
jedna jest bezrobotna”, 5) „dar nierytualny”, tzn. bezpłatny, bez jawnych lub ukrytych 
wzajemności, stanowią  zdaniem A. Ardigó -  pięć wymiarów systemu dobrobytu53.

A. Ardigò konkluduje:
„Wysunięto wiele różnych propozycji przebudowania systemu świadczeń Welfare 

State, dziś przeżywającego kryzys nie tylko finansowy, ale i jakościowy (struktura wy
łącznie biurokratyczno-zawodowej natury nie daje właściwej odpowiedzi na rosnące sy
tuacje marginesowości i utratę niezależności osobistej; pochłania wysokie koszty; nie za
spokaja nowych i starych potrzeb zapezpieczenia środowiska i obrony przed „machiną”

50 Ibidem, s. 279.
51 Ibidem, s. 280. Etyczna zasada pomocniczości powinna oczywiście przeanalizować ponownie 

w odniesieniu do społeczeństwa postindustrialnego, jakie wyłania się obecnie także we Włoszech.
52 A. Ardigò odsyła w tej kwestii do: K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974, 

s. 72, gdzie autor stwierdza odwołując się do pamięci historycznej: „wszystkie znane nam w Europie Za
chodniej systemy ekonomiczne, aż do końca feudalizmu, były zorganizowane alternatywnie na zasadach 
wzajemności (działania wzajemnej pomocy, szczególnie w kręgu rodziny i kręgu krewnych lub w sąsiedz
twie), redystrybucji (za którą była odpowiedzialna osoba stojąca na czele wspólnoty, czerpiąca z nad
wyżki dóbr materialnych i symbolicznych wspólnoty) lub gospodarki domowej (autokonsumpcji) lub też 
kombinacji tych trzech zasad .

53 Ibidem, s. 285 286.
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państwową). Najradykalniejszą z nich jest propozycja państwa minimum R. Nozicka 
i M. Friedmana, które to państwo każdą odpowiedź Welfare powierza rynkowi lub filan
tropii oraz dobrowolnej wymianie przy minimum publicznych interwencji pomocowych 
w formie bonów pieniężnych dla ubogich.

Istnieją także różne propozycje, które moglibyśmy zdefiniować jako samoograni- 
czenie wydatków publicznych polegające na ich zmniejszeniu  w granicach pewnych 
progów odniesionych do produktu krajowego brutto  i przeniesieniu na rodziny docho
du z podatków w celu zapewnienia bezpieczeństwa społecznego oraz w celu umożliwie
nia pokrycia świadczeń Welfare State (zdrowie, oświata, mieszkanie itp.). Samoograni
czenie to odbywa się często poprzez wprowadzenie wyższych „tickets”, zmniejszenie wy
równań, nakłanianie do odwołania się do rynku a także prób zracjonalizowania sektora 
zarządzanego przez państwo. W tej drugiej, najczęściej występującej, linii propozycji 
znajdujemy się nadal w modelu dwubiegunowym, pomimo samoograniczeń lub ciężarów 
ponoszonych głównie przez bezpośrednich klientów.

Trzecia grupa propozycji polega na „socjalizacji poszczególnych części Welfare, tj. 
na odpaństwowieniu -  przy istnieniu „nieskutecznej i hiperbiurokratycznej hiperpań- 
stwowości”  w kierunku „modeli socjalizacji alternatywnych”, które dają pierwszeń
stwo sferze prywatno-społecznej. Następuje tu  jak już wspomnieliśmy -  odniesienie się 
do inicjatyw solidarnościowych, wzajemnej pomocy typu self-help, wolontariatu, samo
rządu służb społecznych, współpracy między rodzinami otwartymi, akcji obywatelskich, 
etc. To właśnie „trzeci wymiar” lub „trzeci sektor” należy uprzywilejować w dostępie do 
publicznego współuczestnictwa poprzez konwencje, defiskalizacje, gwarancje norma
tywne oraz kulturowe mediacje z pozostałymi strukturami zarządzania należącymi do 
państwa, szczególnie w sytuacjach wystąpienia konfliktów; wszystko to w granicach 
zgodności nakładów publicznych i przy koniecznej kontroli umów i subwencji”54.

Podsumujmy ten rozdział dotyczący kryzysu W.S. oraz możliwości jego przezwycię
żania poprzez zastosowanie nowych strategii w zakresie polityki społecznej, za pomocą 
kilku odniesień do modeli i prób wykorzystania „instrumentów” solidarnościowych lub 
należących do trzeciego wymiaru i/lub strefy prywatno-społecznej. Poświęcając tych 
kilka stron analizie literatury na temat kryzysu W.S., nie zamierzamy wyczerpać tematu. 
Mając na uwadze cele dydaktyczne, zilustrowaliśmy po prostu niektóre najbardziej 
istotne interpretacje, zastrzegając sobie prawo podjęcia w przyszłości bardziej wyczerpu
jących i kompletnych studiów.

Jeśli chodzi o modele i próby wykorzystania „instrumentów” solidarnościowych, to 
opieramy się na badaniach Raffaelli Sutter, w których proponuje ona typologię, odno
szącą się do rodziny, do rodziny świadczącej usługi, do samorządnego zarządzania usłu
gami, do wolontariatu i do kooperacji w ramach ruchu spółdzielczego55.

54 Ibidem, s. 286 287; w tizeciej grupie propozycji, gdy A. Ardigò cytuje „socjalizację części Welfa
re  oraz „hiperpaństwowość   „nieskuteczną i z nadmierną biurokracją   odsyła do E. Alvater 
O. Kallscheuer, Riportare lo Stato sociale nella società, w: „Politica ed economia , luty 1982, s. 65.

55 R. Sutter, Strumenti solidaristici nelle nuove politiche sociali, w: R Donati (red.), Le frontiere 
della politica sociale, F. Angeli, Milano 1985, s. 373 404.

65



-
-


-


- 











- 
” ” - ” - 

” 

-



A) Rodzina uważana jest za pierwotną jednostkę świadczenia usług, ponieważ jest 
miejscem, gdzie zaspokajane są pierwotne potrzeby osobowe i gdzie praca domowa za
stępuje, kompensuje i integruje usługi socjalne. Zdaniem R  Sutter, „całe obecne prawo
dawstwo społeczne i zdrowotne, którego podstawowymi zasadami są dezinstytucjonali- 
zacja, terytorializacja, desegregacja, pociąga za sobą bezsprzecznie przywrócenie warto
ści rodzinie”56. Instrumentami takiej waloryzacji mogą być:
1. Instrumenty monetarne, np. niemiecki system „bonów edukacyjnych” oraz fiński 

system świadczeń na wychowanie małych dzieci w rodzinie57;
2. Praca w niepełnym wymiarze godzin. Rozpowszechnienie takiej formy pracy może 

ułatwić bardziej elastyczną organizację życia rodzinnego, pozwolić na zreorganizo
wanie czasu pracy w rodzinie w porównaniu z pracą poza domem;

3. Opieka domowa (domowe usługi opiekuńcze). Według R. Sutter chodzi o jedną 
z usług bardziej rozpowszechnionych w Europie, skierowanych na pomoc rodzinie  
alternatywnych wobec instutucjonalizacji. Ogólnie biorąc, chodzi tu o zapewnienie 
takiej pomocy osobie mającej trudności (osobie starej, niepełnosprawnej itp.), aby 
mogła ona pozostać w swojej rodzinie i w swoim środowisku. Ta forma pomocy jest: 
mniej kosztowna w porównaniu z każdą inną formą pomocy instutucjonalnej; jest 
wystarczająco elastyczna, aby móc dostosować się do różnych potrzeb rodziny; nie 
wykazuje tendencji do zastępowania osób, lecz dąży do udzielenia im pomocy po to, 
aby stały się samowystarczalne. W różnych warunkach społecznych usługi opiekuń
cze mogą być zarządzane publicznie, prywatnie lub przez wolontariuszy i mogą być 
bezpłatne lub odpłatne;

4. Służby semistacjoname. Mogą przyczynić się do tego, że rodzina obarczona dużymi 
problemami będzie mogła sama utrzymać swoich członków: w szczególności odno
simy się tu do form hospitalizacji dziennej dla osób starych oraz ośrodków dziennego 
pobytu dla niepełnosprawnych.
B) Rodzina świadcząca usługi, obejmuje różne doświadczenia, takie jak rodzina 

rozumiana jako alternatywa żłobka, rodzina zastępcza, grupa rodzinna.
1. Rodzina jako alternatywa żłobka. R. Sutter analizuje dwa przypadki, szwedzki 

„Famil jedaghem” oraz niemiecki „Tagesmutter”; w obydwu chodzi o alternatywę 
żłobka, która pozwala matkom mającym małe dzieci na zajmowanie się we własnym 
domu dziećmi innych matek pracujących aż do momentu, gdy dzieci osiągną wiek 
4-5 lat. Na ogół w omawianych przypadkach zaobserwowano lepszy rozwój spo- 
łeczno-emocjonalny dzieci powierzonych innej rodzin ie w porównaniu z dziećmi od
danymi do żłobka. Ponadto doświadczenie to przyczyniło się do dowartościowania 
społecznej roli gospodyni domowej, ułatwiając jej kontakty społeczne, uzawodo- 
wienie i waloryzację jej zdolności, a także stworzenie solidarności między kobietami;

2. Rodzina zastępcza. Tym terminem R. Sutter obejmuje różne formy integracji i/lub 
zastąpienia rodziny pierwotnej, gdy tej brak lub gdy została ona uznana za niezdolną 
do wypełniania swych zadań w stosunku do małoletnich dzieci:

56 Ibidem, s. 384.

57 Ibidem, s. 385 388.
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 rodzina zastępcza traktowana jako uprzywilejowane narzędzie prawa powołane do 
zastąpienia na ograniczony czas rodziny pochodzenia,

-  rodzina  wspomagająca -  jako narzędzie alternatywne, zastępująca lub/i udzielająca 
wsparcia rodzinie pochodzenia przez krótkie okresy lub przez część dnia;

 osoba, do której można się zgłosić, aby udzieliła pomocy nieletnim przestępcom, 
nieletnim tymczasowo wypuszczonym na wolność, niepełnosprawnym, alkoholikom 
wymagającym obecności osoby dorosłej. R. Sutter przypomina, że w Szwecji osoba 
taka otrzymuje regularne wynagrodzenie i jest często stosowanym „narzędziem” 
w przypadkach dewiacji nieletnich oraz alkoholizmu.

3. Grupa rodzinna. Występują dwie jej odmiany:
 rodzina, która zgłasza gotowość przyjęcia do siebie osób, przeważnie nieletnich, po

trzebujących pomocy i służbę tę pełni jako „zawód”  zarówno na stałe jak i w sytu
acjach nagłej potrzeby;

 rodzina pracowników socjalnych, którzy pełnią rolę wychowawców małych grup 
(dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, itp.) proponując model życia w rodzinie. 
Często obserwowano upadek takich grup rodzinnych spowodowany trudnościami 
w codziennym prowadzeniu życia rodzinnego przez wychowawców pełniących takie 
funkcje zawodowo.
C) Samorządne zarządzanie usługami. Występuje wówczas, gdy grupa osób mają

cych jakiś problem wspólnie poszukuje jego możliwych rozwiązań. Sposoby rozwiązania 
mieszczą się w continuum od form samopomocy do form „współzarządzania”. Przykła
dem pierwszego typu może być ośrodek dla niepełnosprawnych objęty samorządem zain
teresowanych, a przykładem drugiego typu może być rada mieszkańców domu starców, 
zajmująca się niektórymi sprawami organizacyjnymi.

D) Wolontariat. Formy wolontariatu społeczno-opiekuńczego, o których  stosując 
typologię zaproponowaną przez P. Donatiego  wspomina R. Sutter, są następujące:

 wolontariat prowadzony na poziomie instytucjonalnym w strukturach publicznych,
 wolontariat służby cywilnej jako alternatywa służby wojskowej,
 wolontariat typu prywatno-społecznego, występujący w ramach instytucji i zrzeszeń, 

cechujący się różnymi formami porozumienia z instytucjami publicznymi,
 wolontariat uznany przez instytucję publiczną za użyteczny, lecz nie objęty umową, 

a więc nie podlegający kontroli publicznej,
 wolontariat prywatny, spontaniczny, nie posiadający żadnej formalnej struktury, 

działający poza wszelkimi instutucjonalnymi formami stosunków z sektorem pu
blicznym.
Bardzo słusznie wymieniono też niektóre funkcje wolontariatu jak:

 funkcja zapełniania luk w działalności państwa,
 funkcja uzupełniania niedostatków ze strony państwa,
 funkcja antycypacji interwencji publicznej,
 funkcja eksperymentowania w odniesieniu do nowych potrzeb lub nowych sposobów 

ich zaspokajania,
 funkcja stymulująca solidarność w istniejących strukturach i służbach.

E) Kooperacja -  ruch spółdzielczy. Istnieją dwa typy spółdzielni: spółdzielnie 
usługowe i spółdzielnie produkcyjne o charakterze solidarnościowym. Pierwsze rozwinę
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ły się na bazie koncepcji „rozszerzonej pomocy wzajemnej”, zgodnie z którą adresatami 
działań spółdzielczych oprócz członków mogą być wszyscy należący do danej grupy 
społecznej: osoby stare, małoletnie, niepełnosprawne, narkomani, etc. W drugich praca 
i produkcja są narzędziami służącymi jako pomoc dla socjalizacji i rehabilitacji grup 
ludności mających problemy, szczególnie niepełnosprawnych, chorych psychicznie, by
łych narkomanów.
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ROZDZIAŁ CZWARTY 

U podstaw dialektyki

Ścisłe powiązanie zasad filozoficznych, prawnych i etycznych z jednej strony z pod
stawami historyczno-społecznymi z drugiej, można w całej rozciągłości traktować jako 
wielostronną odpowiedź, jaką różne społeczeństwa  działając poprzez swe refleksyjne 
oraz operacyjne części składowe  próbowały sformułować w odniesieniu do zjawisk 
stale obecnych w historii.

Zjawiska te można określić za pomocą trójczłonowego terminu: potrzeby-ubóstwo- 
marginalizacja. Potrzeby stanowią punkt odniesienia dla każdej polityki i sposobu orga
nizowania służb socjalnych. W szczególności zaś niezbędna jest dokładna analiza i wy
odrębnienie potrzeb społecznych celem przygotowania odpowiedzi, których realizacja 
należy do obowiązków danej społeczności. Ubóstwo -  zarówno w znaczeniu tradycyj
nym jak i w swych nowych formach  wskazuje na stan niedostatku właściwy jednost
kom, grupom społecznym i całym narodom, których wymagania i potrzeby życiowe po
zostają niezaspokojone. Marginalizacja natomiast stanowi zespół tych ekstremalnych 
sytuacji, do których mogą doprowadzić potrzeby i ubóstwo w sytuacji, gdy w sposób 
bardzo wyraźny pozostają nierozwiązane, doprowadzając do poważnego i czasami nie
odwracalnego procesu „wypadnięcia” z dynamizmów integracji społecznej, nawet tych 
najbardziej elastycznych.

Po omówieniu związków zachodzących pomiędzy dziedzinami polityki społecznej, 
demokracją i pracą socjalną oraz po przebadaniu podstaw historycznych pracy socjalnej, 
warto być może  cofając się nieco wstecz i bez intencji przedstawienia całej złożonej 
analizy wszystkich zagadnień związanych z pojęciami potrzeby-ubóstwo marginalizacja 

 postarać się wskazać kilka punktów wyjścia przydatnych do ich konceptualizacji, aby 
następnie móc opisać za pomocą pojęć ogólnych  lecz w sposób możliwie najbardziej 
wyczerpujący -  teren, który daje początek podstawom i zasadom pracy socjalnej.

JAKIE POTRZEBY?

Tematyka potrzeb była szeroko analizowana na gruncie wielu dyscyplin. Celem od
powiedniego ujęcia implikacji, jakie posiada ona w teorii i praktyce pracy socjalnej, na
leży przede wszystkim jasno określić wszelkie możliwe i wielorakie znaczenia związane 
z tym pojęciem. Termin „potrzeba” bowiem z trudem poddaje się konceptualizacji ze 
względu na swoją ogólność i złożoność. Jego najbardziej podstawowe znaczenie jest na
tury biologiczno-fizjologicznej, co każe odnosić go do podstawowych, organicznych po
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trzeb człowieka (odżywianie, przeżycie, rozmnażanie itd.). Znaczenie to zostało wyko
rzystane i rozwinięte na polu antropologii kulturalnej1 oraz na polu organicznych teorii 
kultury, gdzie stało się synonimem wymogu funkcjonalnego, normalnego działania 
organizmu żyjącego tak jednostki jak i organizmu o charakterze zbiorowym.

Kolejne poszerzenia użycia tego terminu i przeniesienie go na płaszczyznę psycho
logiczną doprowadziły do tego, że jego znaczenie zostało nadmiernie rozszerzone aż do 
tego stopnia, iż wręcz zbiegło się ze znaczeniem pojęcia motywacji2 lub napięcia3 oraz, 
niesłusznie zresztą, z pojęciem aspiracji, pragnienia4 itd. Interesującą analizę psycholo
giczną potrzeb  poprzez odniesienie ich do różnych możliwości i faz indywidualnego 
rozwoju psychologicznego  przedstawił A.H. Maslow, porządkując je w systemy po
trzeb fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, posiadania i miłości, potrzeb uznania 
i samorealizacji. Klasyfikując je, na początku wymienia potrzeby podstawowe, odczu
wane instynktownie -  lub, inaczej mówiąc, potrzeby fizjologiczne -  następnie przechodzi 
do potrzeby bezpieczeństwa, a na koniec dochodzi do tzw. metapotrzeb (potrzeby przy
należności, uczucia, uznania czy samorealizacji). Proces przechodzenia od potrzeb niż
szych do wyższych został opisany za pomocą kilku wyróżniających go właściwości, 
z których wynika, że potrzeby natury wyższej mają charakter mniej imperatywny i pilny 
niż potrzeby niższe oraz że ich zaistnienie jest możliwe dzięki odpowiednim zewnętrz
nym warunkom środowiskowym (rodzinnym, kulturalnym, gospodarczym, politycznym 
itp.); potrzeby wyższe wymagają głębszego zaangażowania w dążenie do ich zaspokoje
nia, niż to się dzieje w przypadku potrzeb niższych, a przede wszystkim na płaszczyźnie 
współżycia społecznego powodują jakościowo wyższeń bardziej pożądane skutki5.

Kolejne rozszerzenie stosowania terminu „potrzeba” zawdzięczamy teoriom socjo
logicznym, kładącym nacisk na jego charakter społeczny, relacyjny i symboliczny. Naj
bardziej ekstremalny tego wyraz przedstawia podejście socjologiczne, które podkreśla, iż 
nie istnieją potrzeby same w sobie i dla siebie samych, lecz że to stosunki społeczne 
stwarzają potrzeby, określając ich wartość symboliczną i materialną, a także sposoby ich 
zaspokajania.

Wreszcie w dziedzinie ekonomii wyróżnia się zwykle potrzeby pierwotne, od których 
zaspokojenia zależy samo przeżycie jednostki, oraz potrzeby wtórne, odnoszące się do 
wymogów niekoniecznie ściśle związanych z możliwością przeżycia i obejmujące jako
ściowy aspekt życia ludzkiego.

Z perspektywy badań o charakterze głównie socjologicznym  a do takich pragnie
my odwoływać się w tym opracowaniu  termin „potrzeba” można zdefiniować jako 
„brak określonych zasobów materialnych lub niematerialnych, obiektywnie lub subiek

1 B. Malinowski, Teoria scientifica della cultura ed altri saggi, Feltrinelli, Milano 1962
2

J.L. Chambers, Personal Needs Systems, w AA. W ,  Encyclopedia o f  Clinical Assessment, Jossey
-Bass, tom I, London 1980, s. 390-399.

A. Polmonari  B. Zani, Psicologia sociale di comunità, Il Mulino, Bologna 1979.

4 P.H. Chombart De Louwe, Convergenses et controverse sur la genèse des besoins, w „Cahiers 
Intemationaux de Sociologie , tom 48, 1970.

5 A.H. Maslow, Motivazione e personalità, Armando, Roma 1982.
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tywnie koniecznych do tego, by dany podmiot (jednostka lub zbiorowość) mógł osiągnąć 
stan wyższego dobrostanu, efektywności lub też funkcjonalności  albo mniejszego stanu 
niedostatku, braku efektywności czy też dysfunkcjonalności w porównaniu ze stanem 
obecnym  i to bez względu na to, czy brak ten jest odczuwany, stwierdzony lub tylko 
przewidywany przez sam zainteresowany podmiot albo przez inne osoby w odniesieniu 
do niego”6. Ponadto autor tej definicji bardzo słusznie zauważa, że: „Pojęcie potrzeby 
stosowane jest w różnych kontekstach analizy socjologicznej, przy zastosowaniu wielu 
ważnych wariantów znaczenia, które to w trakcie uzasadniania często bywają w sposób 
nieuzasadniony stosowane zamiennie”7. Mając w pamięci te uściślenia sądzimy, że 
główne socjologiczne podejścia do tematyki związanej z potrzebami można przedstawić 
syntetycznie w następujący sposób8:

a) podejście organiczno fizycystyczne,
b) podejście funkcjonalne,
c) podejście marksistowskie,
d) podejście semiologiczne,
e) podejście radykalne,
f) podejście fenomenologiczne,
g) podejście relacyjne.
W dalszej części opracowania postaramy się przedstawić ich ogólny i orientacyjny 

opis, którego zadaniem będzie istotne wprowadzenie do analitycznego i krytycznego po
znania, a także wykażemy, że niektóre zagadnienia i wyjaśnienia można odnaleźć na 
gruncie antropologii filozoficznej.

a) Podejście organiczno-fizycystyczne

Podejście organiczno-fizycystyczne definiuje potrzebę jako wymóg natury biologicz
nej, który może pojawić się również na poziomie psychicznym i którego zaspokojenie 
okazuje się istotne dla normalnego funkcjonowania organizmu, traktowanego tu z punk
tu widzenia fizycznego: organizmu rozumianego zarówno jako jednostka, jak i bardziej 
złożony system. Według tego podejścia deficyt zdeterminowany brakiem zaspokojenia 
potrzeby powoduje zaburzenie równowagi biologiczno-organicznej w odniesieniu zarów
no do przyczyn natury indywidualnej, jak i środowiskowej. Gdybyśmy chcieli skupić 
uwagę na przyczynach o charakterze indywidualnym, mielibyśmy do czynienia z orien
tacją indywidualną, jeżeli natomiast chcielibyśmy dać pierwszeństwo tym drugim, mieli
byśmy do czynienia z orientacją typu ekologicznego.

W każdym razie dobrostan polega na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (poży
wienia, schronienia, związanych z życiem płciowym, zdrowia, bezpieczeństwa, odpo

6 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 1978, s. 74.

7 Ibidem, s. 75.
8 Proponujemy oryginalny -  z pewnymi uzupełnieniami -  schemat interpretacyjny, stosowany przy 

wielu okazjach przez P. Donatiego; schemat ten jest obecny (w sposób ograniczony) i stosowany w  podej
ściach socjologicznych w odniesieniu do zjawiska zdrowia/choroby, także w: P. Donati, Introduzione alla 
sociologia relazionale, F. Angeli, Milano 1988, s. 161 175.
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czynku), które organizm ludzki w pewnej mierze dzieli z innymi istotami zwierzęcymi 
i które można w ostatecznej analizie powiązać z instynktem zachowania gatunku. 
Z punktu widzenia interwencji socjalno-zdrowotnych  w odniesieniu do przyczyn śro
dowiskowych, jakie potencjalnie mogą przeszkodzić w zaspokojeniu potrzeb i spowodo
wać sytuację poważnego niedostatku lub braków o charakterze społecznym  prowadzi 
się działania zapobiegawcze w zakresie podstawowym; natomiast w odniesieniu do or
ganizmów wykazujących już  choć jeszcze nie rozpoznawanych jako takie przez sa
mych bezpośrednio zainteresowanych  deficyty w zaspokajaniu potrzeb stosuje się pre
wencję drugiego stopnia, i wreszcie  gdy stajemy wobec w pełni ujawnionego niedo
statku jednostki lub społeczeństwa  wówczas celem opanowania jego przyczyn lub 
rozwiązania problemu stosuje się prewencję trzeciego stopnia9.

b) Podejście funkcjonalne

Podejście to można potraktować jako rozszerzenie poprzedniego, ponieważ organizm 
rozumiany jest tu nie tylko jako zespół cech biologiczno-fizycznych jednostki, zbiorowo
ści lub środowiska, lecz bardziej ogólnie jako zespół zmiennych, poczynając od cech 
biologicznych, a kończąc na cechach psychologicznych, społecznych i kulturowych10.

W takim ujęciu dobrostan polega na doskonałej integracji jednostki z rolą społeczną, 
do jakiej jest ona przygotowywana w procesie socjalizacji (poziom mikro), oraz na za
gwarantowaniu różnym częściom systemu prawidłowego pełnienia ich funkcji służących 
realizacji celów zbiorowości (poziom makro) poprzez odpowiednie mechanizmy przysto
sowania i organiczny podział pracy.

Orientacja funkcjonalna jest cechą charakterystyczną podejścia właściwego socjo
logii jako nauce od samego początku jej istnienia. W przekonaniu, że można rozważać 
zachowanie społeczeństwa i jednostek jako bardzo podobne do zachowania istniejącego 
w świecie przyrody oraz do zachowania właściwego najbardziej podstawowym organi
zmom biologicznym, A. Comte  a w szczególności H. Spencer  próbowali przystoso
wać system relacji funkcjonalnych istniejących w przyrodzie do rzeczywistości społecz
nej, aby interpretować potrzeby ludzi i zachodzące wśród nich zjawiska opierając się na 
wymogach „nowej nauki” o społeczeństwie. E. Durkheimowi należy przypisać zasługę 
wyjaśnienia i opisania wartości interpretacyjnej analizy funkcjonalnej, rozumianej jako 
badania ukierunkowane na ustalenie, czy istnieje i na czym polega korelacja pomiędzy 
rozważanymi faktami a ogólnymi potrzebami organizmu społecznego, niezależnie od 
istnienia zamierzonego charakteru takiej korelacji.

Tendencja funkcjonalna w socjologii została następnie przejęta przez antropologię 
kulturową (B. Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown) i rozwijała się dalej, przechodząc 
przez różne formy funkcjonalizmu strukturalnego, od funkcjonalizmu T. Parsonsa do 
neofunkcjonalizmu N. Luhmanna. W szczególności dla B. Malinowskiego zadaniem in

9 Na temat koncepcji zapobiegania pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w dziedzinie opieki 
zdrowotnej por. DHSS, Prevention and Health, HMSO, London 1977; K. Schwarz, Preventive Medicine 
in Medical Care, Lewis, London 1980.

10 Por. T. Parsons, Action Theory and the Human Condition, The Free Press, New York 1978.
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stytucji społecznych jest zaspokajanie podstawowych potrzeb biologiczno-fizjolo- 
gicznych (pożywienia, rozmnażania, zdrowia, bezpieczeństwa, odpoczynku, rozwoju). 
Częściowo stanowią one odpowiedzi kulturowe ukierunkowane bezpośrednio na zapew
nienie regularnego zaspokajania tychże potrzeb w stosunku do jak największej liczby 
jednostek, ograniczając w ten sposób możliwości powstania konfliktu; częściowo też „są 
odpowiedzią pośrednią, to znaczy skierowaną na zaspokojenie potrzeb instrumentalnych, 
uzupełniających i symbolicznych, wypływających z potrzeb podstawowych”11.

c) Podejście marksistowskie

W podejściu marksistowskim potrzeba traktowana jest przede wszystkim jako nie
dostatek zasobów materialnych, koniecznych do samorealizacji jednostki rozumianej ja
ko istota społeczna. Taki stan charakteryzuje się brakiem władzy ekonomicznej i poli
tycznej nad środkami produkcji i będzie trwał dopóty, dopóki nie dojdzie do urzeczy
wistnienia autentycznego społeczeństwa komunistycznego, opartego na kolektywizacji 
środków produkcji i na zniesieniu własności prywatnej.

Zasoby, o których mowa, nie mają charakteru tylko materialnego, lecz posiadają 
także wymiar ludzki: ich pochodzenie jednakże jest zawsze materialne, ponieważ określa 
je stopień rozwoju stosunków produkcji. Nędza i deprywacja są interpretowane przede 
wszystkim jako konsekwencja systemu produkcji, opartego na wyzysku siły roboczej. 
Wobec tego można powiedzieć, że dobrostan polega na całkowitym uwolnieniu się od 
„potrzeb”, które można sklasyfikować następująco:
a) potrzeby konieczne z punktu widzenia przeżycia w ścisłym tego słowa znaczeniu lub 

naturalne,
b) potrzeby normalnie zaspokajane w obrębie klasy społecznej, do jakiej należy pod

miot, lub potrzeby społecznie konieczne,
c) potrzeby odnoszące się do pełnego i całkowicie wolnego rozwoju jednostki lub po

trzeby radykalne (według terminologii Agnes Heller12).
Nadejście komunizmu miałoby oznaczać samoistny zanik pierwszych dwóch typów 

potrzeb w wyniku pełnego rozwoju potrzeb radykalnych. Warunkiem osiągnięcia tego 
stanu jest możliwie najpełniejsze uspołecznienie życia, umożliwiającego realizację pełnej 
wolności jednostek. Ostatni okres końca naszego wieku ukazał utopijny charakter tego 
postulatu.

W myśl tego podejścia dobrostan łączy się z bezwarunkową możliwością dostępu do 
wszelkich dóbr i usług: „każdemu według jego potrzeb”. Dopóki ten warunek nie zosta
nie spełniony, dopóty społeczeństwo będzie wyalienowane i charakteryzować je będzie 
stan niedostatku, wynikający z istnienia potrzeb stłumionych13.

11 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, s. 75.
12 A. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano 1976.

13 Na temat stłumienia potrzeb w społeczeństwie kapitalistycznym można porównać klasyczny tekst
H. Marcuse a, L uomo a una dimensione, Einaudi, Milano 1967.
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d) Podejście semiologiczne

Podejście semiologiczne wyodrębnia potrzebę w obrębie struktur nieświadomych, 
odpowiadających za społeczne tworzenie się różnic: to nie potrzeba określa konsumpcję, 
ale przeciwnie, orientowanie się społeczeństwa na konsumpcję  przy jego ujawnionych 
i utajonych funkcjach  określa potrzeby14. Potrzeba nie jest definiowana w zależności 
od dobra, które ją  może zaspokoić, ale w zależności od kolektywnego wytwarzania dóbr 
konsumpcyjnych, rozumianych jako oznaki zróżnicowania społecznego.

Zdaniem J. Baudrillarda  przy założeniu, że potrzeba nigdy nie jest oznaką braku 
jakiegoś określonego dobra, lecz potrzebą wyróżnienia  można zrozumieć dlaczego „nie 
może nigdy dojść do rzeczywistego jej zaspokojenia, a więc nie można też potrzeby 
określić”15. Na gruncie tego podejścia zapomina się, że nie wszystkie potrzeby są typu 
motywacyjnego (te, które nie są zaspokajane poprzez wejście w posiadanie pożądanego 
przedmiotu), lecz istnieją również takie, które wyczerpują się w chwili ich zaspokojenia, 
a więc można je zdefiniować. Jednakże to podejście jest przydatne do uwypuklenia na
śladowczo-wyróżniającego charakteru potrzeb w sytuacji, gdy zostały one już uznane 
jako oznaka realizowania się człowieka w społeczeństwie.

Z jednej strony zaprzecza się, jakoby można było wyróżnić potrzeby naturalne spo
śród potrzeb sztucznych; z drugiej strony zaprzecza się, jakoby pojedyncza potrzeba 
była wytworem manipulacji konsumpcyjno-kapitalistycznej, natomiast kładzie się akcent 
na to, że to właśnie „system” potrzeb jest określany przez system produkcji.

W tym podejściu trudno jest sprecyzować, czym jest dobrostan, ponieważ aktualna 
logika społeczna jest traktowana -  mniej lub bardziej wyraźnie -  jako objaw alienacji 
zbiorowej. Zagadnienie dobrostanu można, być może, przyrównać do zagadnienia sto
sunków miedzy ludźmi i ich uczłowieczenia oraz likwidowania alienacji, w miarę, jak te 
stosunki regulowane będą przez logikę bezinteresowności wymiany symbolicznej16, jaka 
zastąpiła kryterium różnicowania rodzajów konsumpcji.

e) Podejście radykalne

Podejście radykalne do teorii potrzeb jest często mylone i łączone z innymi, w szcze
gólności z podejściem marksistowskim, ze względu na jego silne konotacje krytyczne. 
Nie upoważnia nas to jednak do tego, abyśmy nie próbowali je wyodrębnić, zwracając 
przy tym szczególną uwagę na najbardziej charakterystyczne jego cechy, głównie dlate
go, że przyczyny powstania czynników alienujących z życia społecznego są sprowadzane 
już nie do kapitalizmu jako takiego, lecz do najbardziej ogólnego modelu lailtury uprze
mysłowienia i racjonalizacji społeczeństwa zachodniego. Ponadto dlatego, że zdecydo
wanie kwestionuje defmicję dobrostanu, która jest opracowana na podstawie paradyg

14 J. Baudrillard, La società dei consumi, Q Mulino, Bologna 1976.

15 Ibidem, s. 98.

16 Ibidem, s. 82 83.
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matu zapożyczonego z symbolicznego interakcjonizmu, wraz z elementami o charakterze 
fenomenologicznym i egzystencjalnym.

Na przykład dla I. Illicha sprzeczności występujące w organizacji społecznej należy 
raczej sprowadzić do uprzemysłowienia, technologii i biurokratyzacji jako takich, a nie 
do kapitalistycznej struktury polityczno-ekonomicznej w znaczeniu marksistowskim. 
Problem stanowi ujmowanie potrzeby i choroby w sposób instytucjonalny i biurokra
tyczny -  właściwy kulturze zachodniej -  który pociąga za sobą konsekwencje w postaci 
Jatrogenezy medycznej” w zakresie opieki zdrowotnej oraz ,jatrogenezy społecznej” 
w zakresie służb socjalnych, i prowadzi do swoistego skrystalizowania się i przejścia 
w stan przewlekły potrzeb z towarzyszącym temu zjawisku utrwaleniem się form uza
leżnienia ze strony klientów tych służb17.

Podstawowy rys tego podejścia ma charakter istotnie wyzwalający. Krytyka para
dygmatu medyczno-opiekuńczego w ujęciu potrzeb wyraża się przeważnie w zwyczaj
nym jego odrzuceniu, ponieważ taki paradygmat stanowiłby główny nośnik kontroli 
społecznej, która z systemu opieki zdrowotnej i systemu społeczno-opiekuńczego czyni 
irracjonalne narzędzie dehumanizacji, uzależnienia społecznego i niemocy politycznej.

Właśnie dlatego, że chodzi o krytykę o charakterze kulturowym, główny nacisk kła
dzie się na niszczące konsekwencje, jakie człowiek współczesny ponosi w sytuacji, gdy 
potrzebom nadaje się znaczenie tecłmiczno-biurokratyczne. W zakresie tego podejścia 
można zastosować wiele narzucających się wręcz elementów i kategorii analizy marksi
zmu, interakcjonizmu symbolicznego, fenomenologii i etnometodologii, ale jego zamie
rzony charakter okazuje się być odmienny: podejście radykalne dąży bowiem do uwol
nienia jednostki jako takiej, pomimo że czasem jednostkę tę odnajdujemy  nie bez 
sprzeczności -  wewnątrz kontekstów typu wspólnotowego oraz społecznego.

Do takiej linii interpretacyjnej można sprowadzić również krytykę instytucji total
nych podjętą przez Ervina Goffinana, które  zamiast uwalniać jednostkę i realizować jej 
dobrostan  ponoszą odpowiedzialność za depersonalizację stosunków międzyludzkich, 
za całkowite odwrócenie potrzeb -  a co za tym idzie -  za dalszą alienację jednostki18.

f) Podejście fenomenologiczne

W podejściu fenomenologicznym potrzeba rozumiana jest jako wymóg, konieczność 
lub brak pełnej komunikacji, głównie na poziomie międzypodmiotowym19. Według
A. Schutza i jego uczniów, potrzeba interpretowana jest w powiązaniu ze świadomością 
tego, czego brakuje podmiotowi, aby mógł on rozumnie przeżywać świat, w którym ży
je. W tym ujęciu przesadnie podkreślono jednak rolę różnic znaczeniowych, zawartych 
w wyrażaniu takiego stanu potrzeby.

17
I. mich, Nemesi medica, Mondadori, Milano 1977; Per una storia dei bisogni, Mondadori, Mila

no 1981.
18 E. Gofiman, Asylums, Torino, Einaudi 1968.
19 A. Schutz, La fenomenologia del mondo sociale, Il Mulino, Bologna 1974; Saggi sociologici, 

UTET, Torino 1979.
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Szczególną uwagę zwraca się na sposób objawiania się symptomów choroby, cier
pienia, bólu, schorzenia i niedostatku, a także na sposób, w jaki inni je interpretują i na 
nie reagują. Poczucie dobrostanu jest uzależnione od jakości codziennych stosunków 
międzyludzkich, to jest od związku ze „światem, w którym żyjemy” („światem życia”), 
określanym poprzez relacje o charakterze intymnym, związki rodzinne, pokrewieństwa, 
przyjaźni i sąsiedztwa, w jakich podmiot jest zanurzony.

Interpretacja ta staje się problematyczna, gdy rozważamy stosunek pomiędzy 
„światem życia” a „systemem społecznym”. Wraz z ekspansją kapitalizmu w społeczeń
stwie i wejściem nauki w miejsce tradycyjnego obrazu rzeczywistości oraz jego konse
kwencją w postaci odebrania wielu ludziom złudzeń w stosunku do przyrody i religii, 
nastąpiło zerwanie jedności czy też zażyłego związku, istniejącego wcześniej pomiędzy 
podmiotowością „codziennego świata życia” a „systemem społecznym”.

Jedność ta zaczyna ustępować miejsca dysocjacji, segmentacji i oddzielaniu wyda
rzeń ze świata, w którym żyjemy, od wydarzeń zewnętrznego życia zbiorowego; tego, co 
prywatne od tego, co publiczne; tego, co bliskie, osobiste i znane od tego, co anonimowe 
i zbiorowe. Stąd pochodzi trudność łączenia potrzeb z aparatami systemowo-insty- 
tucjonalnymi, jakie zostały formalnie powołane po to, aby odpowiadać na potrzeby. 
W tym znaczeniu J. Habermas mówi o „kolonizacji” świata, w którym żyjemy, twier
dząc, że działania różnych podsystemów (w szczególności zaś gospodarczego, politycz
nego i kulturalnego, dążących niezależnie od siebie do osiągnięcia własnych celów, nie 
podlegających tradycji zdominowanej przez myśl) doprowadzą na koniec do tego, że 
wejdą one w codzienny świat, w którym żyjemy od zewnątrz, tak jak „kolonizatorzy 
społeczeństwa prymitywnego”, i narzucą przystosowanie się do logiki typu systemowego 
oraz oddanie pierwszeństwa działaniu instrumentalnemu przed działaniem komunika
tywnym20. Konsekwencją odpowiedzi na potrzeby jest to, że monetaryzacja świadczeń 
oraz biurokratyzacja służb „narzucają asymilację działania komunikatywnego sferom 
działań formalnie zorganizowanym, również tym, w których mechanizm koordynacji 
działań, oparty na zrozumieniu i współpracy, jest funkcjonalnie konieczny”21.

g) Podejście relacyjne

W podejściu relacyjnym ujęcie potrzeby jest określone przez następujące elementy:
 w pierwszym rzędzie potrzeba interpretowana jest jako proces relacyjny, zakorzenio

ny w podmiocie rozumianym tu jako osoba posiadająca pewną jedność, tożsamość, 
otwarcie się na innych oraz swą wartość pierwotną, tzn. nie pochodzącą od elemen
tów zewnętrznych wobec jej własnej natury,

-  różne części składowe potrzeby -  biologiczne, psychologiczne, społeczne, ekono
miczne, kulturalne i moralne  można wyodrębnić tylko drogą analizy, a nie empi
rycznie, ponieważ potrzeby osoby wymagają ujęcia jednolitego i integralnego;

20 J. Habermas, Teoria dell agire comunicativo, tom 2, U Mulino, Bologna 1986, s. 1022.

21 Ibidem, s. 1088.
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-  związkom pomiędzy potrzebami osoby a systemem społecznym -  z ich instytucjo
nalnymi i zorganizowanymi odpowiedziami na potrzeby  towarzyszy seria zmien
nych pośrednich, które czynią przejście z jednego poziomu na drugi procesem trud
nym i złożonym, począwszy od codziennych światów życia i zbiorowości społecz
nych, a skończywszy na strefie terytorialnej oraz klasie społecznej, do jakiej jedno
stka przynależy.
Jeżeli weźmie się pod uwagę tę złożoność, trudno jest przyjąć definicję potrzeby 

o charakterze statycznym, ponieważ potrzeba w podejściu relacyjnym rozumiana jest ja
ko proces, posiadający cechy dynamiczne zarówno natury podmiotowej jak i struktural
nej, jako że osoba pozostaje ciągle w stanie napięcia wobec czegoś innego, także wów
czas, gdy nie cierpi z powodu niedostatku materialnego, problemów psychologicznych 
lub chorób organicznych. Pozwala to podkreślić w szczególny sposób zdolność podmiotu 
do likwidowania napięć i konfliktów, tolerowania ambiwalencji, stawiania czoła trudno
ściom, bez równoczesnego identyfikowania się z nimi.

Z drugiej strony całkowity dobrostan nie może być rozumiany jako stan całkowitego 
zaspokojenia, ponieważ jako taki nie istnieje. Osoba pozostaje zawsze w stanie potrzeby,
0 różnym stopniu relatywności, wobec tego może osiągnąć tylko „dobrostan względny”, 
biorąc pod uwagę właściwą człowiekowi  i dlatego ograniczoną w swoich możliwo
ściach spełnienia  dynamikę niedostatków, aspiracji, uczuciowości i pragnień.

Wobec tego w podejściu tym dobrostan można zdefiniować jako pewien osobisty
1 społeczny stan, który można osiągnąć dzięki zdolnościom podmiotowym (wiedzy, 
zręczności, motywacji) oraz dzięki możliwościom przedmiotowym (danym przez odpo
wiednią sieć zasobów i służb), które mogą pozwolić na:

 zapobieganie sytuacjom deprywacji fizycznej i społecznej podmiotu jako jednostki 
i grupy społecznej, w której skład wchodzi,

 naprawienie i znalezienie środków zaradczych wobec sytuacji niedoboru, jakie po
wstają z przyczyn obiektywnych lub też z przyczyn pozostających poza jednostką 
lub grupą.
Dobrostan w gruncie rzeczy powinien być zdefiniowany w związku z wymiarami 

biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi i kulturalnymi podmiotu, rozumianego 
tu jako osoba żyjąca i pozostająca wewnątrz pewnego układu pierwszorzędnych stosun
ków społecznych i winien być definiowany tylko przez analogię do systemu społecznego 
jako takiego.

Na zakończenie rozważań nie można zrezygnować  pozostając jednakże w obrębie 
złożoności omawianych podejść  z koncepcji dobrostanu rozumianego jako zdolność 
podmiotu do dążenia do samospełnienia i realizacji celów osobistych. Rezygnacja taka 
spowodowałaby  z funkcjonalnego punktu widzenia  sprowadzenie potrzeby do wy
mogu całkowitego dostosowania się do systemu społecznego. Wobec tego wszystkie 
przytoczone przez nas teorie okazują się pomocne w zwróceniu uwagi i przypomnieniu 
złożoności, ograniczeń i niebezpieczeństw związanych z naiwnym, wyobcowanym lub 
spaczonym ujęciem tematyki potrzeb i dobrostanu. Teorie takie domagają się otwarcia 
na wymiar filozoficzny potrzeby rozumianej jako klucz odsyłający do analizy tego za
gadnienia w odniesieniu do koncepcji antropologicznej i do odwiecznego problemu
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prawdy o człowieku22. W takiej perspektywie ponowne zwrócenie się ku antropologii 
personalistycznej i jej połączenie z podejściem relacyjnym mogłoby doprowadzić do 
stworzenia interpretacji personalistyczno-relacyjnej społeczeństwa przy zachowaniu 
deklarowanych wartości zarówno filozoficznych, jak i socjologicznych.

h) Wskazania praktyczne dla pracy socjalnej

Złożoną tematykę potrzeb można rozpatrywać przy zastosowaniu innych jeszcze 
metod badań naukowych23. Jednakże  w związku z usytuowaniem służb socjalnych oraz 
zakresem konkretnego działania pracowników socjalnych  słuszne i konieczne wydaje 
się określenie potrzeby w sposób uogólniony jako braku pewnego dobra koniecznego lub 
potrzebnego podmiotowi tak, jak może okazać się w praktyce użyteczne rozróżnienie 
pomiędzy różnymi rodzajami potrzeb, np. na potrzeby:

 pierwotne, konieczne do utrzymania podmiotu przy życiu,
 wtórne, które nie są konieczne, lecz są równie ważne i które należy brać pod uwagę 

jako istotne dla samorealizacji podmiotu,
 obiektywne, dające się zmierzyć ilościowo i powszechnie przez wszystkich rozpo

znawane,
 subiektywne, związane ze specyfiką, skłonnościami, kulturą i niepowtarzalnością 

poszczególnych jednostek,
 ujawnione, które wyraźnie objawiają się lub zostają wyrażone werbalnie,
 utajone, które pozostają w formie domyślnej i nie są wypowiedziane, chociaż czasem 

są ważniejsze od potrzeb wyrażonych w sposób jawny,
 indywidualne, jakie posiada jednostka jako taka, w stosunku do których udzielenie 

odpowiedzi przynależy do niej w sposób prawie wyłączny,
 społeczne, charakteryzujące jednostkę jako członka pewnej określonej grupy spo

łecznej i na które odpowiedź daje nie tylko poszczególna jednostka, lecz grupa lub 
społeczeństwo pojmowane jako cała zbiorowość,

 realne, istniejące obiektywnie, dające się w sposób jednoznaczny stwierdzić i udo
kumentować,

 narzucone, wywołane czynnikami zewnętrznymi i często niezależne od woli podmio
tu,

 proste, jako że istnieje na nie jedna podstawowa i jednoznaczna odpowiedź,
 złożone, ponieważ odpowiedź na nie wymaga współdziałania wielu czynników, jak 

to zachodzi w przypadku potrzeb wyższych lub „metapotrzeb” A.H. Maslowa.

22 W tym znaczeniu por.: F. Bottini, Liberazione del bisogno e liberazione dal bisogno, w: G. Rossi 
(red.), Sull organizzazione dei servizi sociali, Vita e Pensiero, Milano, 1980, ss. 21 52; Desiderio 
e verità, Massimo, Milano 1985; M. IgnatiefF, I  bisogni degli altri, Il Mulino, Bologna 1986.

23 Jak udokumentowano w: P. Bisogno  A. Forti (red.), Ricerca scientifica e bisogni umani, F. An
geli, Milano 1978. Por. także pierwszą część (s. 87-169): M. La Rosa -  E. Minardi -  A. Montanari 
(red.), I  servizi sociali tra programmazione e partecipazione, F. Angeli, Milano, 1977, zawierającą prace 
autorów: A. Farrace, I. Nicoletti i P. Donati na temat analizy potrzeb w zależności od planowania służb 
socjalnych.
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Pracownik socjalny powołany jest do tego, aby stawać wobec rzeczywistości potrzeb 
nie zapominając równocześnie o złożonych implikacjach teoretycznych, jakie je charak
teryzują, a zarazem nie tracąc kontaktu z konkretnym i pilnym charakterem sytuacji po
trzeby w chwili, gdy pojawiają się one podczas zawodowego realizowania pracy socjal
nej. Również i w tym przypadku pojawia się wymóg syntezy, którą można zrealizować 
poprzez uznanie komplementamości pomiędzy potrzebą i pragnieniem24, co znajduje 
uzasadnienie w następujących słowach: „Potrzeba wyraża ludzkie doświadczenie braku, 
ograniczenia; jest ona jednak czynnikiem, który wprawia w ruch aspiracje, nadzieje, 
ambicje, pragnienie zmiany i powodzenia aż do najpełniejszego i kompletnego wyrażenia 
siebie, objawiającego się jako globalne pragnienie szczęścia. Potrzeba i pragnienie wyra
żają jedność osoby: z tejże jedności wynika następnie, że każda próba dania jednej tylko 
odpowiedzi, która brałaby pod uwagę tylko szczególną potrzebę, pozostawia głębokie 
niezadowolenie, jeżeli człowiek nie odczuje w tej odpowiedzi -  przynajmniej na początku 

 że brane jest pod uwagę pragnienie globalnego szczęścia25.

NIEROZWIĄZYWALNY „WĘZEŁ” UBÓSTWA

Ubóstwo jest zjawiskiem złożonym, które w różnych momentach historycznych sta
rano się zdefiniować za pomocą różnorodnych podejść. Istnieje socjologiczne ujęcie 
problemu, do którego  tak, jak czyniliśmy to już w przypadku analizy potrzeb  bę
dziemy się głównie odwoływać; istnieje również ujęcie typu ekonomicznego, a także 
analizy histoiyczne, polityczne i teologiczno-religijne.

Jeżeli przyjrzymy się historii, to nie możemy nie zauważyć istniejącego w niej stale 
zjawiska ubóstwa, które wydaje się być związane z ograniczonością natury ludzkiej. 
Ubóstwo w takiej perspektywie może być rozważane jako wykazanie na poziomie makro 
ograniczeń człowieka oraz jego niezdolności do definitywnego i ogólnego rozwiązania 
wszystkich problemów, jakie napotyka ludzkość. Ubóstwo staje się więc zagadką histo
rii, którą należy zbadać z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, aby zrozu
mieć jego znaczenie. Oczywiście, tym sposobem nie zamierzamy wcale usprawiedliwiać 
ubóstwa, ani tym bardziej ograniczać podejmowania prób walki z nierównością i dys
kryminacją społeczną, które mają na celu urzeczywistnienie wielkich ideałów sprawie
dliwości i równości między ludźmi. Chodzi o uświadomienie sobie realnych wymiarów 
zjawiska po to, aby uniknąć nieporozumień i błędów w momencie stawiania im czoła.

Kilka definicji ubóstwa

Na gruncie socjologii społeczna charakterystyka ubóstwa i jego definicja historyczna 
były i są dotychczas podejmowane na różne sposoby, w ramach różnych orientacji (np.

24 Por. F. Bottini, Desiderio e verità, rozdz. Vn-VH[-IX.
25 L. Sanicola, Domande emergenti e bisogno di significato. Indicazioni di metodo per il lavoro so

ciale, w: G. Matrignoni -  R. Sandrelli -  C. Verdi, Il benessere malato, Ed. Alice, Canton Ticino 1989, 
s. 49 58. Cytat pochodzi ze s. 54.
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komparatywnej, funkcjonalnej oraz konfliktualnej)26. Przykład analizy konfliktualnej 
możemy znaleźć w prowadzonych przez Antonio Carbonaro badaniach na temat relacji 
zachodzących między klasami społecznymi a ubóstwem  rozumianych jako „drugie ob
licze” relacji pomiędzy klasami społecznymi a bogactwem  w powiązaniu ze skutkami 
stosunków nierównej wymiany, zawartymi w ograniczeniach i w sprzecznościach syste
mu kapitalistycznego27. Można wyróżnić kilka definicji samego terminu ubóstwo, za
czynając od studiów najnowszych. Ubóstwo absolutne lub ekstremalne, ubóstwo eko
nomiczne, ubóstwo względne, ubóstwo wielowymiarowe -  są to pojęcia stosowane 
w niektórych ważnych badaniach, które ze względu na ich wartość naukową stały się 
punktem odniesienia dla całej literatury przedmiotu.

Ubóstwo absolutne można utożsamiać z ubóstwem doprowadzonym do jego ekstre
malnej granicy, kiedy wchodzi w grę samo fizyczne podtrzymanie funkcji życiowych 
jednostek; okazuje się więc ono wiązać z dochodem, jakim dysponuje rodzina w znacze
niu granicy utrzymania się przy życiu, tj. ilości środków koniecznych do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb pożywienia i ponoszenia kosztów kilku podstawowych dóbr, ta
kich jak odzież, ogrzewanie, opłaty za mieszkanie  w zależności od wielkości danej ro
dziny28.

Szersze pojęcie ubóstwa ekonomicznego można odnieść do dochodu całkowitego, 
obliczonego jako stosunek wydatków na pożywienie do wszystkich wydatków rodziny 
w sytuacji, gdy okazuje się, że nie przekraczają one pewnej ustalonej granicy. Chociaż 
wskaźniki ubóstwa ekonomicznego opierają się na bilansie fizycznego utrzymania się 
przy życiu i odwołują się przy tym do modelu ubóstwa absolutnego, pozwalają jednak 
ukazać bardziej ogólne dane szacunkowe zjawiska, które chcemy badać, opierając się na 
rozdziale dochodu pomiędzy rodzinami29.

Odmienne podejście do zagadnienia wyłania się ze sformułowania pojęcia ubóstwa 
względnego, rodzącego się z teorii nierówności społecznych, które uważa się za podsta
wowy element samej dynamiki społecznej, leżącej u podstaw procesów ubożenia. Proce
sy te stają się zjawiskiem społecznie zrozumiałym jedynie w chwili, gdy znajdują się 
w zakresie pewnej szerszej sieci stosunków społecznych, tj. w obrębie stosunków nie
równości, charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Przy takim rozumieniu ubó
stwa podstawowego znaczenia nabiera kategoria „względnego pozbawienia”, określane
go następującymi słowami: „osoby, rodziny, grupy ludności można uznać za żyjące 
w ubóstwie wówczas, gdy brakuje im środków potrzebnych do uzyskania określonych 
sposobów odżywiania się, do uczestniczenia w działaniach i do osiągnięcia warunków

26 G. Sarpellon (red.), La povertà in Italia, tom 2, F. Angeli, Milano 1982, tom I, s. 42 50.
27 A. Carbonaro, Povertà e classi sociali, F. Angeli, Milano 1979.
28 Na temat „ubóstwa absolutnego  por. klasyczne badania B.S. Rowntree a, streszczone w: Saipel

lon (red.), La povertà in Italia, tom I, s. 55 59 
29 Niektóre badan 

Italia, tom I, s. 59 62.

29 Niektóre badania na temat „ubóstwa ekonomicznego  opisano w: Sarpellon (red ), La povertà in
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życia i wygód zwyczajowo przyjętych lub przynajmniej zaakceptowanych przez społe
czeństwo, do którego należą”30.

W tym kontekście można mówić o trzech sposobach postrzegania tego zjawiska: de
prywacji obiektywnej, która stanowi rzeczywistość niezależną od obserwatora (podział 
dochodu); deprywacji uznanej umownie, odnoszącej się do pewnej dominującej w społe
czeństwie oceny; deprywacji subiektywnej, wynikającej z oceny indywidualnej lub gru
powej.

W każdym razie ubóstwo względne odnosi się do istniejących i uznanych stylów ży
cia, chociaż są one ściśle zależne od systemu rozdziału zasobów, a więc od nierówności 
społecznych.

Odkrycie i zrozumienie faktu, iż istnieją zmienne nie tylko natury ekonomicznej, lecz 
także osobowej, społecznej i politycznej, pozwoliło określić wielowymiarowy charakter 
pojęcia ubóstwa postrzeganego jako końcowy rezultat wielu przyczyn, składników i ele
mentów, a także jako wyraz syntezy szerszego procesu, w którym ciąg okoliczności 
i sytuacji zastępuje jedyną przyczynę. Powiązanie przyczynowe pomiędzy różnymi ele
mentami, narzucone przez pojęcie wielowymiarowości, każe nam ponownie określić to 
pojęcie jako wieloprzyczynowe, aby wyjść poza pewną ogólnikowość i nieokreśloność 
powiązań pomiędzy niektórymi wymiarami tego zjawiska. Wprowadzenie pojęcia jako
ści życia rozszerzyło bowiem koncepcję ubóstwa, ustawiając je w powiązaniu z jakością 
relacji osobowych i społecznych oraz umieszczając obok innych potrzeb, które nie mogą 
być zaspokojone środkami pieniężnymi: „stan zdrowia, warunki kształcenia i warunki 
mieszkaniowe, a ponadto rodzaj pracy, poczucie zabezpieczenia przyszłości, stosunki 
rodzinne i społeczne, są to elementy określające realny sposób życia osób i można je tyl
ko częściowo wyjaśnić za pomocą odniesienia do sytuacji ekonomicznej”31.

Wprowadzenie pojęcia wielowymiarowości -  lub raczej  wieloprzyczynowości oka
zuje się więc ważne, ponieważ pozwala lepiej opisać i wyjaśnić zjawisko ubóstwa, 
w którym dochód stanowi tylko jeden z wymiarów, jaki należy brać pod uwagę. Oprócz 
niego istnieją inne elementy i czynniki, ich znaczenie zaś należy za każdym razem okre
ślić na podstawie różnych podejść, w zależności od przyjętej dyscypliny i sposobu dzia
łania.

Kolejny przyczynek do zdefiniowania zjawiska ubóstwa można wydobyć z pojęcia 
„kultura ubóstwa”, rozumianej jako pewna forma subkultury, charakterystyczna dla ro
dzin ubogich w społeczeństwach kapitalistycznych o różnym stopniu rozwoju, która 
miałaby być przekazywana z pokolenia na pokolenie, niewiele się przy tym zmieniając. 
Chodzi o pojęcie, które było w różny sposób krytykowane, a którego nie należy tu igno
rować. Antropolog amerykański Oscar Lewis przebadał wielość cech lub wymiarów 
kultury ubóstwa. Cytujemy je za opisem przedstawionym przez L. Gallino: „Lewis 
wymienia nie mniej niż siedemdziesiąt cech lub wymiarów kultury ubóstwa, sytuując je 
na czterch poziomach: jednostki, rodziny, wspólnoty lokalnej i społeczeństwa (w zna

30 P. Townsend, Poverty as Relative Deprivation, w: D. Wedderbum (wyd.) Poverty, Inequality and 
Class Structure, Cambridge University Press, Cambridge 1974, s. 15-41 ; cytat pochodzi ze s. 31.

31 G. Sarpellon (red.), La povertà in Italia, 1.1, s. 63.
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czeniu ogólnym). Na tym ostatnim poziomie jedną z najistotniejszych cech kultury ubó
stwa jest brak rzeczywistego uczestnictwa i zintegrowania osoby ubogiej w życiu spo
łecznym, począwszy od systemu gospodarczego, a skończywszy na systemie politycz
nym, w których to systemach ubodzy zajmują całkowicie marginalną pozycję. Na po
ziomie wspólnoty lokalnej można zaobserwować złe warunki mieszkaniowe, przelud
nienie, promiskuityzm, tendencję do tworzenia się półlegalnych i nielegalnych grup, nie
zdolność do tworzenia form zrzeszeniowych, stojących ponad rodziną. Na poziomie ro
dziny głównymi cechami kultury ubóstwa są: brak dzieciństwa pojmowanego jako 
przedłużony i w szczególny sposób chroniony okres życia, przedwczesne stosunki płcio
we, znaczna ilość porzuceń współmałżonka i dzieci, brak prywatności, nadmierna emo
cjonalność towarzysząca wymianie słownej, prawie całkowity brak solidarności rodzin
nej. Wreszcie na poziomie jednostki cechami głównymi są silne poczucie marginesowo- 
ści, uzależnienia, niemocy, niższości, połączone z akceptacją przemocy jako oczywistego 
elementu związków interpersonalnych. Na osobowość ubogiego duży wpływ ma fakt, iż 
często bywa on pozbawiony obrazu matki, pozbawiony jest więc cech oralnych, ponadto 
charakteryzuje się słabą strukturą ego, brakiem kontroli nad popędami oraz rozpo
wszechnionym przeświadczeniem o wyższości mężczyzny”32.

Kultura ubóstwa silnie wpływa na zachowania tych, którzy są jej nosicielami i dzia
ła jako czynnik zmniejszający możliwości mobilności społecznej oraz wyjścia ze stanu 
ubóstwa. Niektórzy interpretatorzy teorii Lewisa uważają, że heterogeniczność elemen
tów przyjętych w jego koncepcji prowadzi do ograniczenia jej zasięgu teoretycznego, co 
w każdym przypadku okazuje się błędne ze względu na zbyt duże znaczenie przypisywa
ne przyczynom endogennym w porównaniu z egzogennymi przyczynami ubóstwa.

Badania nad ubóstwem we Włoszech

Za punkt wyjścia do badań sondażowych przeprowadzonych w 1979 r. przez 
CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali) posłużyło kilka bardzo istotnych pytań: 
„Czy we Włoszech istnieje jeszcze ubóstwo? Gdzie, jakiego rodzaju? Nie są to pytania 
retoryczne, z gotową z góry odpowiedzią, ponieważ w ostatnich latach włoska opinia 
publiczna straciła rzeczywiście rozumienie sensu obecności ubogich i istnienia ubóstwa; 
dziś jest więc niepewna istnienia zjawiska, niepewna wręcz samego terminu i pojęcia 
ubóstwa”33.

Celem udzielenia odpowiedzi na te pytania badacze CENSIS zaproponowali odróż
nienie ubóstwa absolutnego, nowych form ubóstwa od ubóstwa postmaterialistycznego. 
W obrębie ubóstwa absolutnego, brutalnie materialnego  jeśli posłużyć się ich własną 
definicją  zawarto ubóstwo wynikające z dochodu (dochody rodziny są niewystarczają
ce lub w każdym razie niskie i nieodpowiednie), ubóstwo wynikające z pracy (charak
teryzujące się bezrobociem lub zatrudnieniem w niepełnym wymiarze), ubóstwo środo

32 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, s. 203 204.

33 CENSES, Sondaggio sulla povertà, w: „Quindicinale di note e commenti”, 1979 (XV), nr 316— 
317.
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wiskowe (złe warunki mieszkaniowe, zamieszkanie na ściśle wyznaczonym i marginali
zującym terytorium, jak niektóre dzielnice i peryferie o charakterze getta), ubóstwo 
spowodowane stanem zdrowia (utrzymująca się wysoka umieralność dzieci i wysoki 
poziom umieralności z powodu nowotworów i chorób krążenia).

W ramach nowych form ubóstwa wymieniono:
 formy miejskiego ubóstwa mieszkaniowego, związane ze skutkami niedawnego pro

cesu urbanizacji oraz nie ujętego w konkretne formy rozwoju wielkich aglomeracji 
miejskich (zmniejszenie oferty mieszkań do wynajęcia, rosnąca różnica między zapo
trzebowaniem a ilością mieszkań do dyspozycji, wzrost liczby przypadków wspólne
go zamieszkiwania, wzrost liczby eksmisji),

 formy ubóstwa infrastruktury, charakteryzujące się poważnym niedostatkiem sieci 
wodno-kanalizacyjnej, sieci komunikacji miejskiej, instalacji grzewczych i dystry
bucji źródeł energii, infrastruktury szpitalnej i służącej ochronie zdrowia oraz tere
nów zielonych w mieście,

 formy ubóstwa grupy lub zbiorowości społecznej, wyrażające się poważnymi bra
kami w infrastrukturze środowiskowej i w zakresie służb społecznych, które działają 
na szkodę przede wszystkim słabych grup społecznych, takich jak osoby starsze, 
upośledzone, chore umysłowo, narkomani, pracujące matki małych dzieci,

 formy ubóstwa wynikające z indywidualizacji i jakości potrzeb społecznych, będące 
rezultatem podwójnego procesu: „z jednej strony chęć i potrzeba posiadania służb 
społecznych (szkoła, ochrona zdrowia, itp.) w miarę możliwości maksymalnie zin
dywidualizowanych i dobrej jakości, a z drugiej rosnąca świadomość, że rozrost 
struktur publicznych często prowadzi do biurokratyzacji lub obniżenia poziomu 
usług, sprawiając w konsekwencji, że klient odrzuca je i szuka gdzie indziej (może 
na rynku prywatnym) zaspokojenia  jakościowego i indywidualnego własnej po
trzeby”34. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z reprywatyzacją spożycia społecz
nego i zbiorowego, które „pozwala wielu osobom korzystać ze służb w sposób su
biektywnie wybrany, lecz równocześnie u wielu stwarza stan frustracji, subiektyw
nego »ubóstwa«, z powodu braku dostępu do rozwiązań alternatywnych o charakte
rze prywatnym”35, zarówno w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, jak i w sfe
rze służb sanitarnych oraz oświatowych.
Pojawienie się wreszcie form ubóstwa postmaterialistycznego zostało zilustrowane 

odwołaniem się do dokumentu Komisji Wspólnoty Europejskiej, opublikowanego 
w 1977 r.: „Człowiek, osiągnąwszy pewien stopień bezpieczeństwa fizycznego i ekono
micznego, może zacząć realizować inne cele o charakterze niematerialnym, jak potrzeba 
kochania i potrzeba bycia kochanym, potrzeba poczucia przynależności do grupy, po
trzeba uznania ze strony innych swej indywidualnej i społecznej tożsamości, potrzeba 
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego, potrzeba bycia szanowanym jako osoba itd.”36. 
Oczywisty okazuje się związek pomiędzy formami ubóstwa postmaterialistycznego

34 Ibidem, s. 580.

35 Ibidem, s. 580.

36 Ibidem, s. 583.
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a potrzebami wyższymi lub metapotrzebami opisanymi przez Maslowa, tak jak formy 
ubóstwa absolutnego oraz formy nowego ubóstwa można odnieść odpowiednio do po
trzeb pierwszorzędnych i do potrzeb drugorzędnych, opierając się na klasyfikacji opra
cowanej przez tegoż autora.

Wnioski sondażu przeprowadzonego przez CENSIS potwierdzają obecność różnych 
form ubóstwa w naszym kraju (tj. we Włoszech  przyp. red.). Zaproponowano katego
rie interpretacyjne: ubóstwa ukrytego, ubóstwa szeroko rozprzestrzenionego, ubóstwa 
zaprzeczanego oraz wykluczenia ubóstwa ze społecznej świadomości na poziomie jego 
percepcji i poznania tego zjawiska. Wszystkie te kategorie można zastosować do zro
zumienia ubóstwa absolutnego, nowego i postmaterialistycznego, jakie budują główny 
schemat założenia objaśniającego przyjętego przez CENSIS.

Ekonomiczny wymiar ubóstwa absolutnego, instytucjonalny charakter nowego 
ubóstwa oraz wymiar mający swe korzenie szczególnie w sferze społeczno-kulturalnej 
oraz w sferze stosunków interpersonalnych, charakterystyczny dla ubóstwa postmate
rialistycznego określają zatem wewnętrzne elementy zjawiska, które nie tak łatwo od
kryć, lecz które mimo to jest nie mniej realne w swych skutkach i sposobie wpływania 
na życie społeczne.

Najbardziej innowacyjny aspekt badań przeprowadzonych przez CENSIS polega na 
odkryciu, że  w myśl z niektórych orientacji kulturowych pojawiajacych się w Europie 

 istnieją pewne potrzeby człowieka: przynależności do grupy, bycia uznanym jako jed
nostka i szanowanym jako osoba; potrzeby, które nie są zaspokajane i często znajdują 
ujście w różnych formach dewiacji (na przykład w narkotykach, przemocy, izolacji 
i anomii), oddalających coraz bardziej od integracji w społeczności. Chodzi więc o ubó
stwo relacyjne, o utratę sensu i znaczenia, które mają początek w postawach jednostko
wych, a rzutują na zasady współżycia społecznego, przekształcając się w szerszą choro
bę społeczną.

Niektórzy uczeni ustosunkowali się krytycznie do analiz ubóstwa, które swój począ
tek biorą z klasyfikacji potrzeb Maslowa. Na przykład I. De Sandrę uważa je za zdecy
dowanie antykulturowe, ponieważ  niezależnie od typu antropologii zastosowanego ja
ko podejście naukowe  należy koniecznie uznać charakter kulturowy, społeczny ślad 
każdej potrzeby, również fizycznej, wyjaśniając, że również spożywanie pokarmów 
w codziennym życiu systemu społecznego jest -  według terminologii Luhmanna -  środ
kiem komunikacji. Perspektywa takiej analizy okazuje się jednowymiarowa, ponieważ 
„wyznacza oddalenie od siebie innych grup lub ludów, na odmiennym, niższym niż nasz 
poziomie rozwoju w zależności od tego, czy weszły na jeden, drugi czy trzeci stopień 
potrzeb rozwiązanych”37.

G. Sarpellon odnajduje wartościowanie o charakterze politycznym i kulturowym 
w pojęciach nowe ubóstwo oraz ubóstwo postmaterialistyczne. Twierdzi bowiem, że

37 I. De Sandrę, L emarginazione tra processo strutturale e storia individuale, w: F. Vian, Emargi
nazione come processo, Cleup, Padova 1981, s. 29 71; wszystkie cytaty pochodzą ze s. 36. Na temat 
kulturowego charakteru potrzeb, także tych fizycznych, De Sąndre odsyła do następujących autorów: 
C. Levy Strauss, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano 1966; E.E. Evans Pritchard, Introdu
zione a ll antropologia sociale, Laterza, Bari 1971. Na temat »jedzenia« jako środka komunikacji odsyła 
do: N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Il Saggiatore, Milano 1979.
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odpowiadają one potrzebom innej natury: psychologicznej i kulturowej, a więc odwraca
ją  uwagę od „tych, które są problemami ubóstwa prawdziwego”38. Ponadto stwierdza, że 
za pomocą tych kategorii uprzywilejowane stają się wymagania klasy średniej, rozcza
rowanej oczekiwaniem na polepszenie ekonomiczne i polityczne, która jest uboga i nara
żona na wykluczenie z dostępu do podstawowych dóbr oraz z sieci powiązań społecz
nych.

Ze swej strony Giovanni Sarpellon w badaniach na temat ubóstwa we Włoszech, 
prowadzonych w latach 1979 80 w ramach europejskiego programu walki z ubóstwem, 
odwołuje się do definicji ubóstwa oficjalnie przyjętej na poziomie grupy roboczej: „przez 
ubóstwo rozumie się taki brak zasobów (tj. dochodów pieniężnych, dóbr materialnych 
oraz usług organizowanych przez instytucje publiczne i prywatne, jak mieszkania 
i szkolnictwo), który powoduje, że jednostki, rodziny i pewne kategorie osób zostają na
rażone na pozbawienie możliwości życia w warunkach do przyjęcia oraz pozbawione 
normalnych przyzwyczajeń i sposobów działania”39. Zdaniem G. Sarpellona wiele waż
nych elementów owej definicji można lepiej wydobyć na światło dzienne za pomocą na
stępującego, dwutorowego uschematyzowania, które ujawnia dwoistość spojrzenia, 
umożliwiającego rozpatrywanie ubóstwa:
A. 1) ubóstwo rozumiane jako proces społeczny,
A.2) ubóstwo rozumiane jako stan jednostkowy (lub rodzinny),
B. 1) ubóstwo rozumiane jako zjawisko całościowe (sytuacja złożona i skumulowana),
B.2) ubóstwo jako zjawisko wycinkowe (np. brak środków materialnych),
C. 1) ubóstwo jako sytuacja obiektywna (postrzegana w ten sposób przez obserwatorów

z zewnątrz),
C.2) ubóstwo jako sytuacja subiektywna (postrzegana w ten sposób przez podmioty 

zainteresowane),
D. 1) ubóstwo absolutne (definiowane w ten sposób w porównaniu z ustalonym pozio

mem minimalnym),
D.2) ubóstwo względne (definiowane pod względem stosunku do środowiska społecz

nego, do jakiego się odnosi).
W interpretacji G. Sarpellona tych czterech par znaczeń ubóstwa nie należy rozu

mieć jako alternatywne  ani jedna para względem drugiej pary, ani w obrębie tej samej 
pary. Każda z nich posiada bowiem swą własną część prawdy i może być zastosowana 
w odniesieniu do celów założonych w badaniach nad ubóstwem40. Syntetyczna definicja, 
do jakiej dochodzi autor, jest następująca: „przez ubóstwo należy rozumieć sytuację dy
namiczną i globalną, dającą się stwierdzić empirycznie oraz subiektywnie odczuwaną, 
w której podstawowe potrzeby nie są na stałe zaspokajane”41. Dalsze rozważania doty
czą szczegółowej analizy ubóstwa materialnego, które uznawane jest za jedną z najbar
dziej autentycznych jego form.

38 G. Sarpellon, Neocontrattualismo o solidarietà: il futuro dello stato del benessere, w: G. Sarpel
lon (red.), Le politiche sociali tra Stato, mercato e solidarietà, Angeli, Milano 1986, s. 28.

39 G. Sarpellon, (red.), La povertà in Italia, op. cit., 1.1, s. 72.

40 Ibidem, s. 73.

41 Ibidem, s. 75.
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Następnie Sarpellon analizie poddaje główne czynniki ubóstwa: problemy z zatrud
nieniem połączone ze strukturą świata pracy, kwestie bezpieczeństwa socjalnego, ochro
ny zdrowia, szkolnictwa i kwestie mieszkaniowe. Na koniec autor zwraca szczególną 
uwagę na specyficzne problemy południowych Włoch, postawy wobec ubóstwa, a także 
podejmuje temat walki z ubóstwem i roli, jaką może w niej odegrać polityka społeczna. 
G. Sarpellon pisze na ten temat: „Główny cel organicznego systemu polityki społecznej 
nie polega głównie na redystrybucji dochodu, lecz raczej na obniżeniu nierówności po
przez: a) ograniczenie bezrobocia do minimalnego poziomu, b) udoskonalenie zdolności 
produkcyjnych oraz systemu wynagradzania tak, aby pozwolił pracującym na osiąganie 
dochodu wystarczającego na zaspokojenie potrzeb ich rodzin, c) rozszerzenie i wzmoc
nienie systemu bezpieczeństwa socjalnego, co ma na celu zapewnienie właściwej ochro
ny we wszelkich sytuacjach, gdy dochód jest nieodpowiedni lub niedostateczny, za po
mocą świadczeń dostosowanych do potrzeb (o charakterze standardowym i zróżnicowa
nym w zależności od różnorodności potrzeb), d) dostarczenie (bezpłatnie lub na warun
kach uprzywilejowania) dóbr i usług tym grupom osób, które z powodu ograniczeń, ja
kie je dotknęły lub trudnych warunków, w jakich żyją, nie są w stanie samodzielnie za
spokoić swoich potrzeb i z tego powodu narażone są na ryzyko różnych form marginali
zacji społecznej”42.

Ubóstwo jako zjawisko zachodzące także we włoskim społeczeństwie dobrobytu zo
stało zbadane przez komisję powołaną w 1984 r. przez Radę Ministrów, na czele której 
stanął Ermanno Gorrieri. W końcowym sprawozdaniu znajdujemy następujące spostrze
żenia: „ubóstwo utrzymuje się także w społeczeństwie zamożnym: na całym uprzemy
słowionym Zachodzie ani rozwój gospodarczy sam w sobie ani efekty redystrybucji, 
charakterystyczne dla Welfare State nie były w stanie zlikwidować ubóstwa. Pokazują to 
studia i badania prowadzone we Włoszech, a przede wszystkim za granicą, ukazujące, że 
w krajach najwyżej rozwiniętych utrzymująca się liczba ubogich wynosi od 10 do 
20% 43.

We Włoszech bowiem  przy zastosowaniu międzynarodowego progu ubóstwa jako 
wskaźnika, zgodnie z którymi ubogim jest ten, kto ma mniej niż połowę średniego do
chodu na osobę  okazuje się na podstawie danych ISTAT (Włoski Urząd Statystyczny) 
z 1983 r., że ubogich było 6.238.242 osób, co odpowiadało 2.114.024 rodzinom i wy
nosiło około 11% ludności kraju. Znaczenie tych danych staje się wyraźniejsze, jeżeli 
pamiętamy o przeprowadzonej przez wspomnianą komisję analizie zjawiska ubóstwa, co 
pozwoliło wyszczególnić, między innymi, następujące elementy definiujące:

 ubóstwo jako ekstremalny i nie do przyjęcia przejaw nierówności społecznej, winno 
być rozpatrywane pod względem geograficznym, histoiycznym, społecznym i kultu
ralnym; można więc określić jako ubogiego tego, kto nie jest w stanie zaspokoić po
trzeb uznanych za podstawowe w danym okresie historycznym i w określonym ro
dzaju społeczeństwa (ubóstwo jako deprywacja względna),

42 Ibidem, s. 270 271.

43 E. Gorrieri (pod red.), La povertà in Italia. Rapporto conclusivo della Commissione di studio 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri IPS, Roma 1985, s. 21.
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 ubóstwo nie polega tylko na niedostateczności dochodu pieniężnego, lecz jest zjawi
skiem globalnym i wielowymiarowym, prowadzącym  oprócz niedostateczności 
dochodu  również do braku innych zasobów, od szkolnictwa do istotnych służb 
społecznych, których dystrybucją zajmuje się państwo i rynek, lecz które można 
znaleźć także w sferze gospodarki rodzinnej lub nieformalnej,

 stosując pojęcie zasobów, komisja ta chciała podkreślić zarówno wielość źródeł do
chodu, jak i wielowymiarowy charakter ubóstwa, eksponując jego często kumula
tywny charakter oraz stały wymiar ekonomiczny. Wychodząc poza nieporozumienia 
wynikające z rozróżnienia pomiędzy „starymi” a „nowymi” formami ubóstwa oraz 
z pojęcia ubóstwa postmaterialistycznego, komisja stwierdziła, że należy uznać zna
czenie starego ubóstwa o charakterze ekonomicznym, choć zgadzamy się co do fak
tu, że ubóstwo dzisiaj przybiera cechy bardziej zróżnicowane i dotyczy warstw spo
łecznych innych niż jednolita »klasa« ubogich z przeszłości”44
Różne stopnie ubóstwa ekonomicznego zostały przebadane za pomocą kilku metod 

oceny, reprezentowanych przez skale równoważności oraz progi dochodu i spożycia, co 
pozwoliło oszacować zakres stref społecznych, pozostających w mniej lub bardziej ostro 
zarysowanych warunkach ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem warunków, w ja
kich żyją osoby starsze (stanowiące 17% wszystkich ubogich) oraz rodziny złożone 
z trzech i więcej członków, w których tylko jedna osoba pracuje (stanowiące według 
wyników badań aż 75% osób żyjących w warunkach ubóstwa).

Jako cel polityki społecznej wskazano przezwyciężenie istniejących warunków niż
szości pod względem dostępu do trzech podstawowych zasobów: zatrudnienia, dochodu 
i podstawowych służb społecznych  ze szczególnym uwzlędnieniem szkolnictwa, 
ochrony zdrowia i mieszkania. W odnieniesiu do tych celów wysunięto propozycję zasto
sowania parametrów selektywnych, które mają ułatwić korzystanie z podstawowych 
dóbr przez najsłabsze warstwy społeczne. Ponadto podjęto najistotniejsze problemy za
trudnienia i niedostateczności dochodu, co stanowi główną przyczynę ubóstwa ekono
micznego i innych jego form, często mu towarzyszących. W szczególności wskazano na 
ofertę zatrudnienia jako priorytetowy sposób walki z ubóstwem (przy zastosowaniu 
kryteriów pierwszeństwa dla osób znajdujących się w stanie niedostatku ekonomicznego 
oraz kryteriów elastyczności w redystrybucji zatrudnienia), a ponadto wskazano na pilną 
potrzebę racjonalizacji redystrybucji dochodów przeznaczonych do celów socjalnych, 
„którą należy realizować za pomocą koordynacji między przekazami pieniężnymi a for
mami odpisów od podatków oraz za pomocą ujednolicenia wielorakich świadczeń 
(wśród których przede wszystkim należy wymienić: renty socjalne, dopłaty do emerytur 
nie dochodzących do progu minimalnego, zasiłki rodzinne, odpisy na dzieci pozostające 
na utrzymaniu) i stworzenie jednego świadczenia socjalnego, które ma za zadanie do
pełnienie dochodów minimalnych, zmieniającego się w zależności od stopnia potrzeby 
i wypłacanego zgodnie z kryteriami opartymi o mechanizm podatku ujemnego45.

Pozostaje jednak jeszcze potrzeba skonfrontowania związku pomiędzy realnymi po
trzebami ludności a odpowiedziami na nie oferowanymi przez służby społeczne. W tym

44 Ibidem, s. 24.

45 Ibidem, s. 14.
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celu mogą być przydatne także niedawno przeprowadzone badania, do których odsyłamy 
celem pogłębienia tematu46.

Ubóstwo a praca socjalna: kilka uwag

Zagadnienie ubóstwa wiąże się z samym powstaniem zawodu pracownika socjalne
go. Przy okazji analizy podstaw historycznych stwierdzono, że to właśnie konieczność 
bardziej skutecznego i skoordynowanego zorganizowania działań na rzecz ludności 
ubogiej w Anglii u schyłku ubiegłego wieku, przyniosła rozwój pierwszych poczynań
0 charakterze zawodowym na polu opieki społecznej. Centralny charakter zagadnienia 
ubóstwa zasługuje więc na uważną analizę we wszystkich jego aspektach i implikacjach. 
Innymi słowy, należy jak najszybciej odnieść się do faktu, że oprócz licznych, wymie
nionych wcześniej wymiarów i przyczyn, istnieje pewien międzynarodowy wymiar zja
wiska ubóstwa, które staje się coraz bardziej oczywiste i coraz bardziej zasługuje na 
uważne przeanalizowanie -  także przez pracowników socjalnych.

W tym względzie słusznie zauważono, że: „Nowe międzynarodowe mchy migracyj
ne z południa na północ są, być może, najbardziej znamiennym znakiem okresu kryzysu
1 okresu przejściowego, który  jeżeli przynajmniej przez jeden wiek nie dojdzie do ja
kichś katastrof  będzie trwać nadal. Mają więc one ogromne znaczenie historyczne, 
które warto poddać szerszej analizie, pozwalającej wydobyć na światło dzienne zarówno 
elementy ciągłości w stosunku do poprzednich procesów migracyjnych, jak i elementy 
stanowiące zupełnie nowe dane”47.

Obecność we Włoszech i w Europie rosnącej rzeszy imigrantów  pochodzących nie 
tylko z najbiedniejszych krajów południowych, lecz także ze wschodniej części naszej 
planety  potwierdza już teraz niezbicie rzeczywiste istnienie i charakter zjawiska. Pra
cownicy socjalni żyjący w bogatych krajach Europy Zachodniej winni nie tylko analizo
wać i interweniować w przypadkach ubóstwa swoich klientów, żyjących w warunkach, 
które można zaakceptować z punktu widzenia ekonomicznego, lecz winni też analizować 
i podejmować działania w zakresie problemów związanych z migracją i rozwojem 
państw ubogich.

Jeżeli badania, do których się odwołaliśmy, pozwoliły nam wskazać na złożoność 
zjawiska oraz pokazać wielość jego form istniejących w naszym kraju (tj. we Włoszech 
-  przyp. red.), to potraktowanie następnie ubóstwa jako przyczyny zjawisk margineso- 
wości i marginalizacji pozwoli w przyszłości rozwinąć i pogłębić refleksje na temat 
implikacji, jakie zjawisko to rodzi w odniesieniu do działalności pracowników socjal
nych.

46 Commissione d indagine sulla povertà ed emarginazione (red.), Secondo rapporto sulla povertà 
in Italia, Angeli, Milano 1992; Terzo rapporto sulla povertà in Italia, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 1995. Por. także: N. Negri  C. Saraceno, Le politiche contro la povertà in Italia, D Mulino, Bolo
gna 1996.

47 U. Melotti, Identità culturale e integrazione sociale delle comunità straniere in Italia, w: F. Villa 
(red.), Immigrati extracomunitari a Milano e in Lombardia, Vita e Pensiero, Milano 1990, s. 83 106; 
cytat pochodzi ze s. 83.
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OD MARGINESOWOŚCI DO MARGINALIZACJI

Marginalizację można rozpatrywać jako skutek takich sytuacji społecznych, w któ
rych mechanizmy integracji społecznej zdecydowanie nie prowadzą do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb ludzkich i nie rozwiązują problemu samego ubóstwa, dając tym 
samym początek czasem już nieodwracalnym procesom wykluczania. Zjawisko to było 
badane z wielu punktów widzenia ukształtowanych w różnych okresach, wśród których 
przypomnijmy podejścia antropologiczno-kulturowe, społeczno-polityczne, psycholo- 
giczno-spoleczne, medyczno-psychiatryczne, ekonomiczne i socjologiczne. W niniejszym 
opracowaniu zajmiemy się przede wszystkim podejściem socjologicznym, dla którego 
punktem wyjścia będzie krótka analiza „marginesowości”.

W socjologii istnieje bowiem pewna tradycja teoretyczna  wywodząca się ze szkoły 
chicagowskiej, a szczególnie z teorii Roberta Ezry Parka  odwołująca się do pojęcia 
marginesowości48 i stawiająca je ponad „tendencyjnie oceniającym” pojęciem marginali
zacji49, które jakoby zakładało całkowity brak intencjonalności ze strony osoby wyob
cowanej przy równoczesnym istnieniu woli wykluczania poza nawias. W myśl tej inter
pretacji kategoria marginalizacji implikowałaby już sama w sobie formy przymusowego 
wykluczenia, ale mogłaby również odnosić się do sytuacji intencjonalnie i umyślnie wy
branych (w zakresie ekonomii, polityki i kultury) po to, aby móc wyjść poza reguły 
obowiązujące w społeczeństwie lub zaprzeczyć istnieniu jego dominujących wartości. 
Innymi słowy, można „chcieć być” poza marginesem, natomiast nie można „chcieć być” 
wyrzuconym poza margines. To samo pojęcie automarginalizacji nie byłoby niczym in
nym, jak interioryzacją niechcianej sytuacji marginalizacji, dokonywanej przez jednostkę 
lub grupę społeczną.

Marginesowość można też określić jako „sytuację osoby zajmującej pozycję miesz
czącą się na najbardziej ekstremalnych i oddalonych punktach  zarówno w pojedyn
czym systemie społecznym, jak i w większej liczbie systemów tego samego społeczeń
stwa”50  abstrahując od tego, czy zajęcie tej pozycji ma ze strony jednostki charakter 
intencjonalny czy nie. Marginalizacja natomiast jawi się jako „obiektywne wykluczenie 
z ośrodków władzy jakiegoś systemu społecznego oraz z systemu rozdziału dóbr, jakie 
on wytwarza”51, przy braku woli jednostki do samowyobcowania. Na temat rozróżnienia

48 Opis tej tradycji teoretycznej znajduje się w: L. Galliano, Dizionario di Sociologia, s. 422 424; 
G. Catelli, Marginalità, w: F. De Marchi -  A. Ellena -  B. Cattarinussi, Nuovo Dizionario di Sociologia, 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1987, s. 1169 1178. Teksty o charakterze antologii i biblio
grafie znajdują się w: G. Catelli (red.), La società marginale, Città Nuova, Roma 1976. Por. także: 
A. Bianchi -  F. Granato -  D. Zingarelli (red.), Marginalità e lotte dei marginali, F. Angeli, Milano 1979.

49 G. Dal Ferro, Emarginazione e autoemarginazione, w: M. Ampola (red.), Dalla marginalità 
a ll emarginazione, Vita e Pensiero, Milano 1986, ss. 7 20; cytat pochodzi ze s. 8.

50 Tak rozpoczyna się definicja „marginesowości” proponowana przez L. Galliano, Dizionario di 
Sociologia, s. 422.

51 G. Dal Ferro, Emarginazione e autoemarginazione, s. 11. Por. na początku tej samej strony szer
szą i bardziej analityczną definicję poprzedzającą definicję przytoczoną przez nas. Por. także: A. De An
geli, Emarginazione, w: F. De Marchi -  A. Ellena -  B. Cattarinussi, Nuovo Dizionario di Sociologia, 
s. 775 781.
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pomiędzy marginesowością a marginalizacją G. Catelli pisze: „marginesowość wskazuje 
na pewien status osób lub grup czy też warstw społecznych, które świadomie lub nie
świadomie ustawiają się na pozycjach będących na zewnątrz pewnego systemu społecz
nego; marginalizacja natomiast jest zjawiskiem oddalenia i/lub odsunięcia na peryferie 
niektórych składników systemu społecznego”52.

Jako przykład przytoczymy główne tezy niektórych badań prowadzonych na temat 
maiginesowości, a także marginalizacji. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że czasami  
również na gruncie literatury socjologicznej  oba te terminy są używane wymiennie ja
ko synonimy.

Marginesowość, struktura klasowa i złożoność społeczeństwa

Massimo Paci uważa, że marginesowosć społeczna przez długie lata była „wyrazem 
nakładających się na siebie procesów wykluczania z kręgu zasobów ekonomicznych, 
politycznych i kulturalnych”53. Jego zdaniem, istniejące aż do końca lat 1950. zacofanie 
regionalne, powszechnie występujące w społeczeństwie „nisze” ubóstwa i peryferie du
żych miast we Włoszech stanowiły formy utrwalania się procesów wykluczenia, wza
jemnie na siebie oddziaływujące.

Przekształcenia społeczne, jakie nastąpiły potem, doprowadziły do szeregu zmian 
w procesie dystrybucji zasobów pomiędzy państwem a rynkiem, a wraz z nimi do pew
nych zmian warunków, określających marginesowość.

Taki stan rzeczy spowodował pojawienie się nowych form marginesowości; „sektora 
pracy chronionej” (organizowanego zazwyczaj przez instytucje typu non-profit  przyp. 
red.), charakteryzującego się podwójnym oddaleniem od rynku i od państwa, 
„peryferyjnego sektora produkcyjnego” (tzw. „szarej strefy”  przyp. red.), traktowane
go jako marginalny wobec państwa, lecz posiadającego duże znaczenie z punktu widze
nia ekonomicznego; wreszcie „nieprodukcyjnego sektora państwowego”, marginalnego 
pod względem ekonomicznym, lecz o centralnym znaczeniu dla państwa54.

Celem opisania dwóch ostatnich sektorów M. Paci używa także terminu „półmar- 
ginesowość”, zachowując termin właściwej marginesowości dla tych, którym ani rynek 
ani państwo nie dają żadnych gwarancji i którym te gwarancje daje tylko polityka 
społeczna, uważana zresztą za politykę o charakterze partykularystycznym55, selektyw
nym i stygmatyzującym. Podmiotami podlegającymi i należącymi do tego sektora żyją
cych na marginesie są, jego zdaniem:

 „osoby utrzymujące się z działalności gospodarczej o niewielkim zakresie, stałej lub
obwoźnej, włączonej w »równoległe« rynki dużego miasta (sprzedaż surowców
wtórnych, handel na targowiskach, itd.) lub w wewnętrzne rynki regionów rolni
czych (gospodarka nastawiona na przetrwanie lub »uboga« gospodarka rolna)”,

52 G. Catelli, Marginalità, s. 1170.

53 M. Paci, La struttura sociale italiana, Il Mulino, Bologna 1982, s. 235.
54 Ibidem, s. 236 239; por. szczególnie schemat na s. 237.

55 Ibidem, s. 245 252.
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 „»słabe« składniki rodzinnej siły roboczej: kobiety, młodzież, osoby starsze bezro
botni, osoby poszukujące pierwszego zatrudnienia lub zatrudnione w sposób całko
wicie nielegalny: dla tych osób właśnie rodzina -  i szerzej pojęta sieć powiązań wy
nikających z pokrewieństwa  stanowi główne źródło utrzymania”,

 „szereg kategorii społecznych prawnie lub faktycznie wykluczonych z kręgu jakich
kolwiek możliwości dostępu do zasobów i wskutek tego ekonomicznie zależnych: 
osoby małoletnie, »strukturalni« bezrobotni, chorzy pozostający w leczeniu szpital
nym, inwalidzi, osoby upośledzone, osoby przewlekle chore, uzależnione, osoby in
ternowane i więźniowie”,

 osoby należące do zorganizowanej przestępczości, które bezprawnie uzyskały dostęp 
do zasobów ekonomicznych oraz uczestniczą w rozdzielaniu tych zasobów na drodze 
decyzji polityczno-administracyjnych”56.
Stosunek istniejący pomiędzy maiginesowością i złożonością badał także Filippo 

Barbano, który wskazał na „podwójny zanik analizy klasowej oraz analizy margineso- 
wości”57, jaki na początku lat 1980. miał miejsce w odniesieniu do tematyki cieszącej się 
zainteresowaniem socjologii włoskiej  zanik na rzecz wzrostu zainteresowania „zło
żonością społeczną”. Złożoność społeczna miała wchłonąć samo pojęcie marginesowości 
poprzez zastosowanie „sylogizmu następującego rodzaju: marginesowość jest konse
kwencją systemu -  system to społeczeństwo złożone -  marginesowość jest złożonością 
społeczną”58.

Tenże autor twierdzi, że:
 „pojęcie marginesowości  ze względu na jego zakres teoretyczny i status empirycz

ny  ma zakres znacznie szerszy niż obiektywne procesy marginalizacji i ich kla
syczne determinanty, tj. zróżnicowanie funkcjonalne, podział i iynek pracy”,

 „pojęcie marginesowości ma znaczenie historyczne i daje się uogólnić w odniesieniu 
do społeczeństw złożonych i wobec tego jest znaczące dla teorii zmiany, bardziej 
skierowanej na podmiotowość i na procesy socjalizacji”59.
F. Barbano twierdzi, że odpowiedzialność za sprowadzenie marginesowości do poję

cia złożoności należy przypisać teoretycznym rozważaniom N. Luhmanna, ponieważ 
autor ten „różnorodność sprowadza do »równoważników funkcjonalnych«, a różnice do 
różnorodności; sankcjonuje centralność systemową stanu istniejącego oraz margineso
wość doświadczenia stanu odmiennego, tego, co nie jest równoważne; wreszcie odsyła 
wszystko to, co nie jest jawne, co jest ukryte, peryferyjne wobec związku systemu z jego 
środowiskiem, poza »granice« pomiędzy tym, co wewnątrz a tym, co pozostaje na ze
wnątrz struktur i systemów społecznych, wszędzie tam, gdzie różnorodność i rozwiąza
nia alternatywne, brak ciągłości i zerwania, gdzie brak pewnego porządku, zmiany oraz 
gdzie ruchy historyczne i społeczne rozpraszają się w sieci zdarzeń przypadkowych, 
w labiryntach selektywności”. Innymi słowy, luhmannowski paradygmat złożoności

56 Ibidem, s. 238 239.

57 F. Barbano, Marginalità „versus  complessità, s. 30.

58 Ibidem, s. 31.

59 Ibidem, s. 33.
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„w odniesieniu do analizy marginesowości może być użyteczny tylko i wyłącznie wów
czas, gdy odnosi wszystko to, co może być marginalne lub może się stać marginalne, do 
stosunku systemów i struktur społecznych z ich środowiskiem zewnętrznym”60.

W odpowiedzi na to F. Barbano opracowuje cztery tezy, za pomocą których próbuje 
podkreślić dychotomiczny charakter powiązania między marginesowością a złożonością: 
marginesowość versus złożoność. Pierwszą tezę formułuje następująco: ,,a) to, co jest  
lub to, co się staje społecznie marginalne, może być związane nie tylko z tym, co znajdu
je się na zewnątrz systemu, na jego obrzeżach, b) linie marginesowości mogą przebiegać 
przez każdy punkt znajdujący się wewnątrz systemu, c) suma wewnętrznych i zewnętrz
nych rozmiarów marginesowości może przedstawiać -  lub faktycznie przedstawia -  ten 
»nadmierny« charakter (nie tylko względny), jakim marginesowość przejawia się 
w społeczeństwach współczesnych”61. F. Barbano dalej wyjaśnia, że przez społeczeństwo 
rozumie coś odmiennego od społeczeństwa porządkującego i systematyzującego, charak
terystycznego dla luhmannowskiej koncepcji stosunku między społeczeństwem a syste
mem.

Druga teza wynika z przekonania, że marginesowość jest sytuacją obiektywną, wła
ściwą społeczeństwom złożonym o wysokim stopniu zróżnicowania, a więc jest obiek
tywną możliwością złożoności, a raczej negatywnym nadmiarem możliwości, drugim 
obliczem złożoności”62.

Trzecią tezę można podsumować w następujący sposób: o ile koncepcja złożoności 
N. Luhmanna jest niekompatybilna, a więc przeczy marginesowości, o tyle doświadcze
nie społeczeństw złożonych potwierdza teorię marginesowości rozumianej nie tylko jako 
specyficzność złożoności, lecz jako jej dychotomiczne zaprzeczenie; inaczej mówiąc, sto
sunek złożoność-marginesowość stanowi nie tylko przeciwstawienie dwóch specyfik, 
lecz „pewną dychotomię historyczno-społeczną”, nową kategorię dychotomiczną, taką 
jak inne, w które obfituje socjologia”63.

Czwarta teza  o charakterze programowym  wyraża się w twierdzeniu, że złożo
ność nie jest tylko większą złożonością dzisiejszej wiedzy i doświadczenia społecznego 
w stosunku do stanu uprzedniego, chodzi bowiem o nową i odmienną złożoność, która 
wymaga poważnej weryfikacji historyczno-społecznej.

Giampalolo Catelli, który zajmował sie już marginesowością w latach 1970., po
wrócił do tego tematu w połowie lat 1980., odróżniając „marginesowość pojmowaną ja
ko nie-uczestniczenie” od „marginesowości rozumianej jako codzienność alternatywna” 
i wreszcie podejmując kwestię stosunku między „marginesowością i złożonością syste
mów społecznych”64.

Marginesowość jako „codzienność alternatywna” została udokumentowana 
dzięki pracom „szkoły bolońskiej” (E. Stagni, P. Bonvecchio, A. Savelli, C. Cipolla,

60 Ibidem, s. 36, (obydwa cytaty)

61 Ibidem.

62 Ibidem.

63 Ibidem, s. 61 65. Cytat pochodzi ze s. 65.

64 G. Catelli, Marginalità.
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A.R. Montani, P. Guidicini) zebranym w publikacji pt. „Społeczeństwo wyobcowane”, 
wydanej pod redakcją G. Catellego. W szczególności należy podkreślić zdanie Guidici- 
niego, który zakłada hipotetyczną biegunowość istniejącą miedzy centralnością świata 
miejskiego a marginesowością świata wiejskiego, a także opinię, że marginesowość sta
nowi pewną możliwą alternatywną racjonalność, w której wyniku traci ona swój trady
cyjny negatywny wyznacznik: „tak pojmowana marginesowość jest już nie tylko osobistą 
motywacją, wyrazistym aktem jednostki, lecz jest niekiedy pojmowana jako poszukiwa
nie pewnej niezależnej strategii życia ze strony różnych grup społecznych, a czasami ja
ko odmienny sposób wyrażania i organizowania się samego systemu”65.

Tematyka relacji między marginesowością a złożonością systemów społecznych po
zwala G. Catellemu odnieść się do stanowiska F. Barbano i stwierdzić w konkluzji, że 
„obecność pojęcia marginesowości jako »miary progu systemów« stwarza możliwość 
weryfikacji badań podejmowanych w dziedzinie ewolucji samych systemów”, ze szcze
gólnym uwzględnieniem badań na temat patologii społecznych i procesów rozpadu sys
temów, a także z uwzględnieniem kwestii metodologii dotyczącej głównych właściwości 
systemów i związków pomiędzy granicami tych systemów a zjawiskami marginesowości 
obecnymi w społeczeństwach złożonych66.

Marginalizacja, procesy wykluczenia i ubóstwo

W drugiej połowie łat 1970. pojawiło się kilka interesujących opracowań G. Sarpel
lona, które stały się nowym punktem wyjścia do badań nad marginalizacją67. Na począt
ku uważał on, że należy oczyścić pole i odrzucić definicję szczegółową, która  „chociaż 
jest bardzo sugestywna”  posiada tę wadę, iż odwołuje się ze względów ideologicznych 
do teorii marksistowskiej, w myśl której „społeczne stosunki produkcji mają charakter 
systematycznie marginalizujących te wszystkie osoby, które nie należą do będącej 
u władzy klasy kapitalistów”68. G. Sarpellon opowiada się za bardziej zawężonym poję
ciem tego zjawiska, które -  opierając się na kategorii „wykluczenia” -  łączy się „z eks
tremalną konsekwencją stosunku dominacji społecznej, gdzie określona grupa społeczna 
okazuje się być systematycznie „pokonywana” i w związku z tym pozbawiona szeregu 
możliwości i praw, powszechnie dostępnych dla innych członków tej samej zbiorowości 
społecznej”69.

Dokonawszy przeglądu różnych form marginalizacji zaistniałych w przeszłości,
G. Sarpellon zapożycza z badań empirycznych schemat głównych czynników, które dzi
siaj  łącząc się między sobą w różne sekwencje czasowe i przyczynowe  mogą powo
dować w efekcie końcowym marginalizację osób należących do najsłabszej klasy lub

65 Ibidem, s. 1174.

66 Ibidem.

67 G. Sarpellon, Emarginazione e sviluppo sociale, CLEUP, Padova 1976; I  percorsi 
dell emarginazione: nel passato ed oggi, w: „Promozione sociale , 1977 (VI), nr 1, s. 5 23.

68 G. Sarpellon, Ipercorsi dell emarginazione..., s. 5.

69 Ibidem, s. 6.
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warstwy społecznej. Tymi czynnikami są: praca niewykwalifikowana, niski i niestały 
dochód, wyzysk kobiet i nieletnich, złe warunki mieszkaniowe, zły stan zdrowia, niestały 
charakter związków rodzinnych, niski poziom wykształcenia, włączenie dzieci w zjawi
ska marginalizujące70.

W innych badaniach o szerszym zasięgu Italo De Sandrę podjął refleksje analityczne 
na temat teorii marginesowości i ubóstwa, redefiniując marginalizację jako „proces 
konstruowania psychospołecznej marginesowości, proces tworzenia marginesowości”71, 
nie precyzując pozostałych składników, jakie  według niego  winny być za każdym ra
zem brane pod uwagę. Ponadto autor ten zaproponował kilka „modeli” lub „sekwencji 
faz” marginalizacji. Najczęstszy i najbardziej ogólny schemat takiej „sekwencji”, którego 
cechą charakterystyczną jest najwyższego stopnia lineamość biografii jednostkowej, 
można opisać w następujący sposób:

 rozpoczęcie pracy w bardzo młodym wieku, przy niskim poziomie wykształcenia 
i bez okresu nauki zawodu,

 wejście na stałe w sferę pracy niewykwalifikowanej i w konsekwencji niemożność 
dalszego podnoszenia poziomu materialnego,

 niski dochód, bardzo skromny standard życia, mieszkanie w warunkach o niskim 
poziomie higieny i częste zmiany miejsca zamieszkania ze względów materialnych, 
dorywcza praca kobiety poza domem (często w charakterze pomocy domowej), zły 
stan zdrowia kobiety (wyczerpanie nerwowe),

 dzieci: niski poziom wykształcenia, przedwczesne podjęcie pracy, trudności mate
rialne,

 utrata głównego źródła dochodu, bardzo niska emerytura, korzystanie z państwowej 
opieki społecznej, izolacja osoby w podeszłym wieku.
Inny model, występujący przede wszystkim w rodzinach osób młodszych, można 

opisać w następujący sposób:
 praca w zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji (murarz, robotnik 

itp.) przy niskim dochodzie,
 ciężka choroba głowy rodziny,
 praca kobiety poza domem, przeważnie w charakterze pomocy domowej,
 małe dzieci w wieku szkolnym,
 zły stan zdrowia kobiety (wyczerpanie nerwowe),
 nieregularne przychody i wynikające stąd obniżenie dochodu rodziny,
 korzystanie z publicznej opieki społecznej.

Szczególny model natomiast dotyczy sytuacji kobiet samotnych (niezamężnych lub 
żyjących w separacji) i posiadających dzieci:

 brak lub rozbicie rodziny,
 całkowity ciężar utrzymania i wychowania dzieci,

70 Ibidem, s. 16.

I. De Sandrę, L emarginazione tra processo strutturale e storia individuale, w: F. Vian (red.), 
Emarginazione come processo, s. 29 71. Cytat pochodzi ze s. 31. Por. także poprzednie opracowanie
I. De Sandrę, La costruzione sociale dell'emarginazione: proposte per un analisi sistematica della 
emarginazione, w: AA. W ,  Quelli che non contano, Fond. Zancan, Padova 1978.
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 bardzo ciężka praca poza domem,
 zły stan zdrowia kobiety,
 nieregularny i niski dochód,
 niewystarczający poziom wykształcenia i przedwczesne podjęcie pracy przez dzieci,
 korzystanie z publicznej opieki społecznej.

Wreszcie ostatni model zawiera opis możliwej sekwencji prowadzącej do marginali
zacji kobiet niezamężnych i samotnych, nie posiadających dzieci:
 praca głównie w domu w charakterze gospodyni domowej oraz pozostanie w rodzi

nie,
 śmierć rodziców,
 izolacja,
 praca w niepełnym wymiarze godzin,
 dochody nieregularne i niewystarczające,
 korzystanie z publicznej opieki społecznej.

W ramach tego samego opracowania G. Sarpellon opisał dokładnie model anali
tyczny, który posłużył za punkt odniesienia na różnych etapach badań. Chodzi tu o wła
ściwą definicję marginalizacji, szerszą i wyrażoną lepiej niż poprzednie:

„1) marginalizacja jest ostatecznym wytworem nierówności społecznej i w sposób 
charakterystyczny i systematyczny uderza w najniższą klasę społeczną, 2) z tego samego 
powodu marginalizacja jest zjawiskiem makrospołecznym, związanym z najbardziej 
ogólnymi procesami społecznymi, wywodzącymi się ze stosunków klasowych, pomimo 
że zawsze możliwe jest wyodrębnienie składników bezpośrednio związanych z jednostką,
3) w celu zdefiniowania marginalizacji należy koniecznie odwołać się do historycznej 
analizy form, w których została usankcjonowana, wytworzona i jest kontrolowana  za
równo pod względem przeważających i stałych cech charakterystycznych, jak i pod 
względem powstawania jej nowych przejawów  dbając przy tym o włączenie  za po
mocą prawdopodobnych przebiegów przyczynowych  tej dynamiki w najogólniej pojętą 
dynamikę społeczną, której centralny moment należy odnaleźć w przejęciu w posiadanie 
wyników procesu produkcji”72.

W następnym eseju G. Sarpellon powraca do tematyki marginalizacji, wiążąc ją  ze 
zjawiskiem ubóstwa. Wychodząc z założenia, że społeczeństwo strukturyzuje się jako 
pewien system posiadający silny ośrodek centralny, wnioskuje, że wszystko to, co oddala 
się od takiego ośrodka, podlega „pewnej ocenie wartościującej, dążącej do tego, aby 
wszystko to, co »odmienne« stało się równoznaczne z tym, co »negatywne«, a więc 
z podmiotem, który podlega marginalizacji”73. G. Sarpellon wskazuje w związku z tym 
na „morfologię marginalizacji”, opartą na pojęciu odmienności, wykorzystując antropo

72 G. Sarpellon, Fra emarginazione e assistenza: sistemi ideologici e modelli operativi, w: F. Vian 
(red.), Emarginazione come processo, s. 75-125. Cytat pochodzi ze s. 86-87.

73 G. Sarpellon, Emarginazione e povertà: problemi di concettualizzazione e di misura, w: M. Am  
pola (red.), Dalla marginalità a ll emarginazione, s. 85 99. Cytat pochodzi ze s. 88.
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logiczno-kulturowy punkt widzenia, zgodnie z którym następujące grupy osób uważa się 
za wykluczone poza margines74:
a) osoby odmienne pod względem fizycznym (upośledzeni, niepełnosprawni, chorzy),
b) osoby odmienne pod względem rasowym (np. Murzyni, Żydzi, emigranci),
c) osoby odmienne pod względem zachowań seksualnych (np. homoseksualiści, ale tak

że kobiety w sensie ogólnym),
d) osoby odmienne pod względem umysłowym (np. psychopaci),
e) osoby odmienne pod względem pokoleniowym (np. osoby starsze, ale także dzieci),
f) osoby odmienne pod względem pochodzenia terytorialnego (np. pochodzący z połu

dnia Włoch, ze wsi, z przedmieść dużego miasta),
g) osoby odmienne pod względem języka lub pisma (np. analfabeci, czasami cudzo

ziemcy),
h) osoby odmienne pod względem zawodowym (np. niektóre kategorie zawodowe spo

łecznie pogardzane).
Odnoszenie się do zjawiska ubóstwa odbywa się również poprzez przywołanie ubó

stwa rozumianego jako marginesowość lub wykluczenie  zarówno pod względem ma
terialnym, jak i kulturalnym oraz politycznym: „marginesowość w dziedzinie gospodar
czej dotyczy osób wykluczonych z procesu produkcji i tych, które mają w nim pozycję 
bardzo słabą i niewystarczającą lub nie dającą żadnych gwarancji; pod względem kultu
ralnym marginesowość powoduje wykluczenie poza obręb kultury dominującej, bardzo 
ograniczony dostęp do systemu nauczania, utratę integracji w obrębie pewnego systemu 
wartości; pod względem politycznym wreszcie osoby pozostające na marginesie nie mają 
dostępu do sprawowania władzy, są odcięte i wyrzucone poza krąg mechanizmów do
puszczających do awansu społecznego i żyją w warunkach wykluczenia i zależności”75. 
Autor podkreśla zależność ubóstwa od struktury społecznej, wewnątrz której ono istnie
je, przy jednoczesnej utracie specyficznego charakteru ubóstwa tak, aby mogło stopić się 
w jedno z bardziej ogólnymi zjawiskami nierówności społecznej, charakterystycznymi 
dla najsłabszych, zmarginalizowanych grup społecznych.

Sądzimy, że w rzeczywistości marginesowość, o której mówi G. Sarpellon w przyto
czonym fragmencie, winna być zdefiniowana dokładniej jako marginalizacja ze względu 
na charakteryzujące ją  zjawiska wykluczania (ekonomicznego, kulturalnego, polityczne
go). Przyjmując tę interpretację, staniemy wobec możliwej równoważności pomiędzy 
marginalizacją a ubóstwem.

Jednakże nie do takiej konkluzji dochodzi G. Sarpellon, który pojęcie marginalizacji 
uważa za bardziej odpowiednie dla badań struktury społecznej rozumianej jako sieć sto
sunków społecznych, ponieważ może ono lepiej wskazać na relacje o zachwianej rów
nowadze, oparte na nierównomiernym rozdziale władzy i na wykluczeniu z rozdziału 
istniejących zasobów: „Marginalizacja jest więc wymiarem przede wszystkim politycz
nym, do którego dołączają następnie wszystkie pozostałe. Przybiera ona bardzo zmienne 
natężenie i zasięg i z tego samego powodu praktycznie nie jest możliwe wyodrębnienie

74 Ibidem, s. 88. Odniesienie do: V. Padiglione, L emarginazione sociale in Italia da un punto 
di vista antropologico culturale, w. „Rassegna di Servizio Sociale , 1975, nr 2, s. 11-27.

75 Ibidem, s. 93.
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jej w sposób obiektywny i dający się opisać ilościowo. Ze względu na to ograniczenie 
możliwość jej zastosowania do celów praktycznych w pracy socjalnej jest w rzeczywi- 
stości niewielka”76.

Pojęcie ubóstwa natomiast „odwołuje się także do pojęcia globalnych warunków 
życiowych, związanych ze zmiennymi struktury społecznej, lecz łatwiej daje się sprowa
dzić do bardziej ograniczonego zakresu. W szczególności ubóstwo może być pojmowane 
jako szczególnego rodzaju poziom życia i, jako taki, zostaje sprowadzony do istotnego 
wymiaru ekonomicznego, który  chociaż nie pokrywa się całkowicie z samym pojęciem 

 może być stosowany jako najlepszy wskaźnik kwantyfikacyjny”77.
W drugiej połowie lat 1980. tematykę marginalizacji ponownie podejmuje Antonio 

De Angeli. Dokonując pewnego rodzaju przeglądu różnych form historycznych margi
nalizacji oraz analizy podstawowych opracowań socjologicznych, powraca do problema
tyki głównych pojęć w aktualnie prowadzonej dyskusji oraz problematyki dotyczącej 
walki z marginalizacją78.

W szczególności A. De Angeli uważa, że „termin marginalizacja jest ściśle związany 
z pojęciem odmienności społecznej jednostki lub grupy i oznacza proces wyobcowujący 
jednostkę odmienną, sytuujący ją  w roli podporządkowanej i niechcianej; jest to sytuacja 
lub stan osoby odmiennej, wobec której przestały istnieć już więzy kontroli i solidarno
ści, włączające ją  w zbiorowość”79.

Jak można zauważyć, chodzi tu o definicję marginalizacji powtarzającą kategorie 
natury antropologicznej, które częściowo podjął także G. Sarpellon. Wydaje nam się jed
nak, że dla A. De Angelego poza wszelką dyskusją pozostaje jeden element: chodzi 
o charakter wykluczenia przymusowego, lub raczej o wykluczenie i wprowadzenie w ro
lę niechcianą, która jest właściwa marginalizacji i która wyodrębnia to zjawisko z mniej 
złożonej marginesowości społecznej.

W świetle tego ostatniego spostrzeżenia możemy wyciągnąć wnioski, wskazując, 
w jaki sposób usunięcie barier marginalizacji  przy założeniu, że usunięcie ich uznaje 
się za słuszne -  wymaga znaczących działań ze strony polityki społecznej, wśród których 
bardzo istotne jest nadanie znaczenia i umocnienie służb społecznych (zarówno publicz
nych jak i prywatnych) oraz zawodu pracowników socjalnych, biorąc jednak pod uwagę 
„trudności wszelkiej globalnej interpretacji nowych i dawnych form marginalizacji i za
leżności społecznej ”80.

76 Ibidem, s. 97 98.

77 Ibidem, s. 98.
78 De Angeli, Emarginazione w: Nuovo Dizionario di Sociologìa, Milano 1987, Ed. Paoline.

79 Ibidem, s. 775.
80 G.B. Sgritta, Emarginazione, dipendenza e politica sociale, F. Angeli, Milano 1986, s. 18.
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Marginesowość i marginalizacja w miastach: 
segregacja, zamknięcie w gettach, wykluczenie

Powiązanie istniejące pomiędzy marginesowością i marginalizacją okazuje się szcze
gólnie oczywiste w warunkach życia miejskiego, gdzie procesy społeczne oraz zjawiska 
dynamiki społeczno-ekonomicznej powodują często przekształcenie się marginesowości 
w marginalizację i jednoczesną przemianę marginalizacji w pewną marginesowość kry
tyczną, z której mogą zrodzić się różne formy subkultury miejskiej.

Według niektórych badaczy pojęcie segregacji może posłużyć do przedstawienia 
„złożonego doświadczenia przymusowej izolacji w przestrzeni z powodu utwierdzenia 
się sztywnych mechanizmów selekcji, jakie narzuca rynek nieruchomościami i dysloka
cja zasobów miejskich terenów komunalnych”81. „Marginesowość będąca wynikiem 
miejsca zamieszkania lub warunków mieszkaniowych i marginesowość ekologiczna, 
niewystarczający lub słaby dostęp do podstawowych i niezbędnych usług, jak również 
do różnych innych możliwości, do zatrudnienia, mobilności terytorialnej, socjalizacji 
itd., będących cechami życia w mieście”82 stanowią podobne elementy, które mogą po
móc w określeniu warunków życia mieszkańców odizolowanych stref, rodząc lub 
wzmacniając postawy obcości względem systemu centralnego i względem dominujących 
w kulturze miejskiej modeli życia.

W analogiczny sposób został przedstawiony proces tworzenia się gett, nawiązujący 
do pewnej „dynamiki socjoterytorialnej i zarazem socjokulturowej, której przejawem jest 
istnienie w przestrzeni miejskiej pewnych aglomeracji ludzkich  często o znaczących 
statystycznie rozmiarach  posiadających wyraźne cechy jednorodności społecznej i et
nicznej, zarówno w wymiarze strukturalnym, jak i stratyfikacyjnym83. Na podstawie tej 
analizy staje się możliwe „ukazanie osadnictwa w formie »wysp« subkulturowych osób 
lub »słabych« grup społecznych (imigranci, osoby starsze, pracownicy sezonowi, różnie 
określani subproletariusze, mieszkańcy centralnie położonych stref, które uległy degra
dacji historycznej (lub mieszkańcy peryferii, które niedawno uległy degradacji), jako 
makroskopowego efektu procesów drenażu oraz wykluczenia, jakie od czasu do czasu  
na różnych poziomach i w różny sposób  uderzają w niższe warstwy społeczne ludności 
na różnych etapach i w ważnych momentach w cyklu ekspansji miasta”84.

Używając bardziej klasycznych określeń, getto zostało opisane jako „obszar, sektor, 
dzielnica, rejon miasta lub społeczności lokalnej, w której żyje ludność wyodrębniona 
pod względem miejsca zamieszkania -  a czasami także pod względem zatrudnienia -  
ludność wyraźnie wyodrębniona z reszty mieszkańców z powodów religijnych, cech et
nicznych, rasy, statusu, pochodzenia regionalnego lub narodowego lub z powodu jakiej
kolwiek kombinacji takich zmiennych”85. Istotną dla rozumienia getta okazuje się idea

81 E. Bruzzone, Introduzione w. F. Barbano (red.), Le frontiere della città..., s. 16.

82 Ibidem.

83 Ibidem, s. 16 17.

84 Ibidem, s. 17.
85 L. Gallino, Dizionario di sociologia, s. 337.
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barier ekonomicznych i kulturowych lub zakazów prawnych i społecznych, o jakie rozbi
jają się wszelkie próby „wyjścia” zamieszkałej tam ludności. L. Gallino uważa, że getto 
samo w sobie nie jest tożsame „z jednym z wielu rodzajów slumsów, bidonvilli, faveli 
lub ubogich przedmieść zabudowanych barakami, pomimo że wśród tych rodzajów osad 
w rzeczywistości wytworzyła się znaczna liczba gett, ponieważ istnieją getta reprezentu
jące pewien standard mieszkaniowy wcale nie tak niski, jak pewne dzielnice domów ko
munalnych w wielu miastach włoskich”86. Do bardziej lub mniej stałej segregacji ludno
ści mieszkającej w getcie może przyczynić się „kultura ubóstwa, pozostawanie jej człon
ków na marginesie systemu gospodarczego i politycznego, nierówności powstające na 
polu istniejącej odmienności społecznej tej ludności względem ludności żyjącej na ze
wnątrz”87. Ponadto: „Prawdziwe getto w wielu przypadkach posiada  oprócz specy
ficznej subkultury  własny system władzy i wpływów, szczególną formę gospodarki 
i rynku pracy, uwarstwienie społeczne odmienne od zewnętrznego; zachodzą tu bardzo 
często zjawiska anomii. Te cechy charakterystyczne powodują, że getto przedstawia się 
jako system społeczny o podstawie przestrzennej, wyodrębniony i stosunkowo niezależny 
od reszty miasta lub społeczności lokalnej”88.

Inne próby analizy ukazują zjawiska marginalizacji miejskiej wywodzącej się z pro
cesu prawdziwego wykluczenia instytucjonalnego, który mogą określić sytuacje same 
w sobie marginalizujące, jak sytuacja osób zwolnionych z więzienia, umysłowo chorych, 
upośledzonych pod względem psychofizycznym, sytuacja osób uzależnionych, chorych 
na AIDS, imigrantów spoza Wspólnoty Europejskiej, osób bez stałego miejsca zamiesz
kania, młodych bezrobotnych, osób starszych, które nie są samowystarczalne, osób, co 
do których istnieje choćby tylko tendencja wykluczenia z powodu minimalnego  lecz 
możliwego do przyjęcia  poziomu stosunków społecznych oraz integracji społecznej 
w miejskim systemie życia i w służbach społecznych dużych obszarów wielkomiejskich.

PODSUM OW ANIE

W rozdziale tym omówiliśmy kilka cech złożonej panoramy zagadnień ważnych 
z punktu widzenia zasad pracy socjalnej, rozumianych jako ogólne ujęcie teoretyczne 
wartości i kryteriów, do jakich należy się odnieść, aby znaleźć odpowiedzi i rozwiązania 
adekwatne do pojawiających się zjawisk, stanowiących specyficzną problematykę pracy 
socjalnej, zawierającą się w triadzie: potrzeby-ubóstwo-marginalizacja. Przeprowadzona 
przez nas, głównie teoretyczna analiza, stawia problem dalszego poznania  w sensie 
opisowym  fenomenologii potrzeby, ubóstwa i marginalizacji. Odpowiednie kształcenie 
pracowników socjalnych zakłada wystarczająco rozległe i krytyczne poznanie tej feno
menologii; nie uważamy jednak, że jest to dostateczna podstawa do praktycznego i opi
sowego poznania tej kwestii. Dopiero doświadczenia zdobyte w trakcie praktyki zawo
dowej prowadzonej w ramach zajęć dydaktycznych mogą być właściwą okazją do ze

86 Ibidem.

87 Ibidem.

88 Ibidem.
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tknięcia się z problemami poznawczymi, jakie wynikają z braku odpowiedzi na pytania 
postawione w naszej triadzie.

Wydawało nam się, że jest naszym obowiązkiem dokonać wstępnego wyjaśnienia 
pojęć, aby nadać kierunek kolejnym etapom procesu poznania i przygotowania zawodo
wego. Złożoność i różnorodność teoretycznych podejść do tematyki potrzeb, wraz z nie
uniknionym odniesieniem do pytania o „prawdę” o człowieku; wielokierunkowość i wie
loprzyczynowość pojęcia ubóstwa oraz różne badania prowadzone w ostatnich latach 
nad tym zjawiskiem we Włoszech, różne sposoby rzeczywistego zachodzenia zjawisk 
marginesowości i marginalizacji, jako elementy kluczowe do zrozumienia przemian po
trzeb i ubóstwa w sytuacjach problematycznych, wymagających interwencji służb spo
łecznych, te wszystkie zagadnienia stanowią wielorakie wstępne aspekty poznawcze, po
zwalające umieścić zasady pracy socjalnej oraz historyczno-społeczne podstawy zawodu 
i organizacji służb w odpowiednim kontekście.

Możemy wobec tego przejść do bardziej szczegółowego omówienia „tezy” naszej 
dialektyki, pamiętając o tym, że wyjaśniwszy pojęcia związane z triadą »potrzeby- 
ubóstwo marginalizacja« w pewnym sensie zapowiedzieliśmy już elementy „antytezy”. 
Dowodzi to, że ruch dialektyczny jest nie tylko w zamierzony sposób nieskończony, jeśli 
chodzi o kwestię dotarcia do „syntezy”, ale jest też w zamierzony sposób nieskończony, 
gdy chodzi o jego początek. Chyba, że nie chcemy wyjść z „gry” dialektyki i nie chcemy 
potwierdzić wartości jedynej konkretnej rzeczywistości, znajdującej się na początku i na 
końcu doświadczenia, historii oraz procesu pomocy w ramach pracy socjalnej: człowie
ka jako istoty szczególnej, niepowtarzalnej i posiadajacej właśnie wartość nieskończoną. 
Lecz w tym miejscu zaczynamy już zagłębiać się w opis pierwszej i najbardziej nie
odzownej z zasad pracy socjalnej, wartości osoby, od której  jak można słusznie stwier
dzić  zależą wyraźnie wszystkie inne, a w znaczeniu analitycznym od niej biorą swój 
początek.
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ROZDZIAŁ PIĄTY 

Podstawowe zasady pracy socjalnej

JAKIE ZASADY?

Słusznie zauważono, że podstawowe zasady pracy socjalnej „korzeniami swymi 
tkwią w głębokich ideałach, jakie zasilają życie różnych cywilizacji”1. Zasady takie 
zmieniają się więc wraz ze zmianami tradycji kulturowych i historyczno-społecznych, 
obecnych w różnych krajach. Można jednakże wyodrębnić kilka granic wyznaczających 
różne cywilizacje2, czy ogólniej mówiąc, granice samego doświadczenia ludzkiego, 
w ramach których nabiera znaczenia mówienie o „wspólnych wartościach” i o wspól
nych zasadach inspirujących pracę socjalną. To właśnie takie zasady można wyodrębnić 
w niektórych opracowaniach poświęconych podstawowym zagadnieniom pracy socjal
nej, np. w tych, których autorami w latach 1950. byli H. Hamilton3 i W.A. Friedlander4.

W szczególności ten ostatni w słynnym opracowaniu, cieszącym się znaczną popu
larnością we Włoszech, przedstawił szereg zasad, które stały się podstawą kultury pro
fesjonalnej: postaw, orientacji i metod działania pracowników socjalnych w kręgu kultu
ry północnoamerykańskiej. Poglądy te zostały jasno wyrażone w następujących sformu
łowaniach:

 wiara w wartość, integralność i w godność każdej jednostki5;
 przekonanie, że osoba w stanie przymusu ekonomicznego, społecznego lub osobiste

go ma prawo sama decydować o tym, jakie są jej potrzeby i w jaki sposób należy je 
zaspokajać6;

-  głębokie przekonanie, że wszystkim ludziom należy stworzyć te same możliwości -  
jedyne ograniczenia narzucają wrodzone zdolności jednostki7;

1 W.A. Friedlander (red.), Principi e metodi di servizio sociale, Il Mulino, Bologna 1963 s. 3.
2

Por. na ten temat: C. Dawson, Progresso e religione, Comunità, Milano, 1959; A. Toynbee, 
Il mondo e l occidente, Milano 1956. Na temat wartości ludzkich, por. P. Callegri  F. Massunini, Intro
duzione alla teoria dei valori umani, ISEDI, Milano 1976. Uaktualnione spojrzenie na sytuację we Wło
szech: por. V. Cesareo (red.), La cultura dell Italia contemporanea, Fond. Agnelli, Torino 1990.

3 G. Hamilton, Teoria e pratica del servizio sociale, Società Editrice Universitaria, Firenze, 1952.

W.A. Friedlander, (red.) Principi e metodi di servizio sociale, op. cit.

5 Ibidem, s. 6, z odniesieniem do A. Johnson, Developement o f  Basic Methods o f  Social Work Prac
tice andEduciation, w: „Social Work Journal , t. 36, n. 3, lipiec 1955, s. 104 114.

6 Ibidem, s. 7; chodzi o tzw. „zasadę samostanowienia .
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 pogląd, że prawa każdej osoby ludzkiej do poszanowania samej siebie, do godności, 
do samostanowienia i tego, by mieć możliwości takie same jak wszyscy pozostali, 
wiążą się z jej społecznymi powinnościami w stosunku do samej siebie, własnej ro
dziny i środowiska8.
Jak można zauważyć, chodzi o wyraźnie określone zagadnienie podstawowych war

tości pracy socjalnej, w których zakodowane są niektóre zasady aksjologiczne, jakie 
można już uznać za „klasyczne”, takie jak zasada godności jednostki, samostanowienia 
klienta i równości, rozumianej jako równość szans. Oprócz tego znajdujemy ciekawe 
stwierdzenie dotyczące wzajemności praw i obowiązków  w szczególności obowiązków 
społecznych wobec siebie samego, własnej rodziny i otoczenia.

Kilkadziesiąt lat później Allen Pincus i Anne Minahan9, oddzielając wartości od 
wiedzy w dziedzinie pracy socjalnej, zaproponowali analizę zasad, rozpoczynając od sze
ściu podstawowych wartości sformułowanych jako „working definition” pracy socjalnej 
przez National Association of Social Workers (N.A.S.W  czyli Państwowe Stowarzy
szenie Pracowników Służb Socjalnych Stanów Zjednoczonych). Wartości te można 
przedstawić w sposób syntetyczny następująco:

 jednostka jest najważniejszą wartością życia społecznego,
 w społeczeństwie istnieje wzajemna zależność między jednostkami,
 między poszczególnymi jednostkami istnieje wzajemna odpowiedzialność społeczna,
 istnieją potrzeby ludzkie wspólne dla wszystkich ludzi, pomimo że każda jednostka 

jest w istotny sposób niepowtarzalna i odmienna od pozostałych,
 podstawowym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego jest peł

na realizacja potencjalnych możliwości każdej jednostki, jak również czynny udział 
obywateli w życiu społecznym wyrażający się w przejmowaniu przez nich obowiąz
ków społecznych,

 społeczeństwo jest odpowiedzialne za dostarczenie środków i narzędzi potrzebnych 
do pokonywania lub zapobiegania trudnościom, stanowiącym przeszkodę w pełnej 
samorealizacji jednostek.
Według A. Pincusa i A. Minahan te podstawowe wartości można streścić w następu

jących dwu zasadach:
 społeczeństwo ma obowiązek zapewnić jednostkom możliwy dostęp do zasobów, 

usług i do szans, jakich potrzebują w celu stawienia czoła różnym życiowym zada
niom, a także złagodzenia napięcia oraz realizowania własnych aspiracji i wartości,

 przy rozdziale zasobów i usług szanowana być musi godność i indywidualność każ
dego człowieka.
Jak można zauważyć, A. Pincus i A. Minahan wymieniają najpierw odpowiedzial

ność społeczeństwa w stosunku do poszczególnych jednostek, a potem zasadę poszano
wania godności i niepowtarzalności jednostki; można to uznać za przejaw zmiany 
„klimatu”, jaka dokonała się Stanach Zjednoczonych i w pozostałych krajach świata

7 Ibidem, s. 9.

8 Ibidem, s. 10.
O

A. Pincus  A. Minahan, Social Work Practice: Model and Method, F.E. Peacock Publishers, Itha
ca, m ., 1973.
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kultury zachodniej pod koniec lat 1960. i na początku lat 1970. i polegała na niewątpli
wym wzroście wrażliwości na problem reform społecznych oraz potraktowaniu go jako 
bardziej istotny niż tradycyjne problemy pracy socjalnej z jednostką10. Pozostałe warto
ści ja k  ta dotycząca „maksymalizacji” lub nadania pełnego znaczenia kwestii samosta
nowienia klienta, utrzymania postawy nieoceniania, tajemnicy zawodowej, uczciwości 
w rozdziale pomocy materialnej  według A. Pincusa i A. Minahan sięgają korzeniami 
do owych dwu podstawowych zasad zilustrowanych wyżej i można je uznać za wartości 
instrumentalne względem celów obecnych już w tych zasadach.

Jak zobaczymy, w dziejach pracy socjalnej we Włoszech nastąpi powrót do wartości 
instrumentalnych, tym razem w formie postaw zawodowych, jakie pracownik socjalny 
winien zachować podczas wykonywania swego zawodu.

Dwoje innych uczonych amerykańskich, B. Compton i B. Galaway, zwracając uwa
gę na złożoność kwestii „wartości” pracy socjalnej  w odpowiedzi na rozważania in
nych autorów, takich jak Charles Levy, Henry Miller, Scott Briar, Elisabeth Salomon  
nawiązuje do dwóch istotnych zasad pracy socjalnej, tj. zasady poszanowania godności 
osobistej oraz samostanowienia klienta, opisując je w powiązaniu z postawami, jakie 
z nich powinny wypływać dla pracowników socjalnych11.

Zasadzie godności i niepowtarzalności jednostki odpowiadają następujące postawy 
pracownika socjalnego, który winien:

 wykazać pełną świadomość i wrażliwość na to, iż sposób funkcjonowania służb spo
łecznych jest wskaźnikiem stosunku do człowieka i jego ludzkiej godności,

 unikać stereotypowego klasyfikowania klientów (w języku włoskim pojęcie „klient” 
służb socjalnych zastępowane jest przez słowo „użytkownik”; w naszym tłumaczeniu 
używamy jednakże sformułowania klient  ze względu na dotychczasową tradycję 
przekładów  przyp. red.),

 pomagać jednostkom będącym w potrzebie w odkryciu i nauczeniu się korzystania 
z własnych osobistych zasobów,

 wymagać uczestnictwa klienta w rozwiązywaniu jego własnego problemu,
 uznać, że korzystniejsze jest skoncentrowanie uwagi na pragnieniach {wants) klienta, 

a nie na jego potrzebach {needs), takich jak je na ogół odczytują pracownicy służb 
społecznych.
Zasada samostanowienia klienta zawiera się natomiast w następujących wyznaczni

kach:
 zarówno pracownik socjalny, jak i klient angażują się w poszukiwanie najlepszych 

dla tego ostatniego rozwiązań,
 zadaniem pracownika jest troska o stworzenie klientowi maksymalnych szans sta

nowienia o sobie,
 pracownik ma obowiązek przedstawienia klientowi własnych punktów widzenia 

i sugestii co do rozwiązania problemu jako bodźców i elementów do refleksji, a nie 
jako „gotowej recepty”, zgodnie z którą klient ma postępować,

10 Zostało to udokumentowane także w analizie, jaką Pincus i Minahan przeprowadzili w tym sa
mym tekście w odniesieniu do pracownika socjalnego jako sprawcy zmiany.

11 B. Com pton-B . Galaway, Social Work Processes, Dorsey Press, Chicago, Kl., 1975, s. 67-83.
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 uznanie prawa klienta do samostanowienia nie udaremnia prób zmiany uznawanych 
przez niego wartości tylko wtedy, gdy „poddanie pod dyskusję” wartości zbiega się 
z wysiłkiem ze strony klienta skierowanym na osiągnięcie własnych celów i pod wa
runkiem, że klient współpracuje, osobiście angażując się w określenie zmian tych 
wartości,

 należy koniecznie odpowiednio odróżnić samostanowienie klienta od samostanowie
nia pracownika socjalnego, ponieważ to ostatnie powinno być uzależnione od pierw
szego.
Określając jako zadanie pracownika socjalnego „zmianę wartości indywidualnych 

klienta”, B. Compton i B. Galaway przyznają takiemu pracownikowi rolę wychowaw
czą, która wywodzi się z najlepszych tradycji pracy socjalnej. We wszystkich tych bo
wiem przypadkach, w których wartości klientów są bardzo dalekie  jeśli nie wręcz 
przeciwstawne  wobec wartości stanowiących fundament aksjologiczny pracy socjalnej, 
rozwiązanie danego przypadku nie może odbywać się w oderwaniu od pracy wycho
wawczej, w której pracownik socjalny winien współuczestniczyć z innymi osobami za
trudnionymi w tym sektorze, jak zawodowy wychowawca (pedagog  przyp. red.), psy
cholog, itp. Ponadto właściwe kryteria pracy wychowawczej muszą stanowić dla pra
cownika socjalnego konkretny punkt odniesienia przy zajmowaniu się małoletnimi, 
w przypadku których wymóg i prawo do pełnego wykształcenia stanowią podstawę 
i wstęp do jakiejkolwiek możliwości samorealizacji.

B. Compton i B. Galaway koncentrują się także na tych dziedzinach pracy socjalnej, 
w których pracownik socjalny sprawuje opiekę prawną nad klientem, dążąc do określe
nia sposobu zachowania równowagi między sprawowaniem takiej władzy  rozumianej 
jako władza przymusowa  a poszanowaniem prawa klienta do samostanowienia, opie
rając się na wymogach obrony i ochrony różnych zainteresowanych podmiotów.

W książce opublikowanej w USA na początku lat 1980., Charles Zastrow12 podej
muje ponownie zagadnienie wartości w pracy socjalnej, poczynając od poszanowania 
godności i niepowtarzalności jednostki. Podkreśla ponadto, że zasadę samostanowienia 
należy rozumieć jako prawo klienta do wyrażania własnych opinii i w konsekwencji do 
takich działań, które nie zagrażają prawom drugiego człowieka. Wyjaśnia także, że sa
mostanowienie oznacza, iż to klient, a nie pracownik socjalny musi znaleźć rozwiązanie 
problemu, w którym się znalazł; pracownik socjalny winien natomiast wskazać wszy
stkie te możliwości rozwiązania problemu, których sam klient nie dostrzega.

Zasada poufności bywa określana jako wyraźne lub ukryte porozumienie istniejące 
między pracownikiem a klientem co do zachowania tajemnicy pewnych informacji.
C. Zastrow wyjaśnia, że w praktyce pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych istnieje 
system „poufności względnej” w miejsce poufności absolutnej oraz sygnalizuje istnienie 
wokół tej zasady licznych nie rozwiązanych kwestii. Istnieją okoliczności, w których wy
raźnie wymaga się od pracownika socjalnego naruszenia zasady poufności, jak np. 
w przypadku, gdy klient popełnił lub zamierza popełnić czyn przestępczy. Nie wolno za
pominać, że -  jak się okazuje -  z zasadą poufności łączy się kwestia tajemnicy zawodo
wej.

12 C. Zastrow, The Practice o f  Social Work, Dorsey Press, Chicago, DL, 1981.
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Tenże autor określa ponadto następujące zasady:
-  pracownik socjalny -  w przyznawaniu świadczeń -  winien dawać pierwszeństwo 

podejściu instytucjonalnemu przed wszystkimi pozostałymi,
 pracownik socjalny winien chronić jednostki słabe i działać na korzyść tych wszyst

kich, którzy są dyskryminowani lub których pozbawia się praw obywatelskich,
 pracownik socjalny winien skupić uwagę na rodzinie klienta we wszystkich przypad

kach, w których jest to możliwe. Rodzina jest w grupie zasad pracy socjalnej rozu
miana jako pewien niezależny system wzajemnych oddziaływań, w którym problemy 
jednostki pozostają zazwyczaj pod wpływem dynamiki sił rodzinnych,

 pracownik socjalny jest odpowiedzialny za przyznawanie świadczeń i winien kry
tycznie kontrolować ich skuteczność w celu ciągłego podnoszenia ich jakości.
W tej ostatniej grupie zasad można odnaleźć kilka tematów, jakie pojawiły się 

w dyskusji na temat typów polityki społecznej i metod pracy socjalnej, w szczególności 
dyskusji na temat modelu rezydualnego lub instytucjonalnego polityki społecznej oraz 
państwa opiekuńczego13, lub też sposobu wykorzystania podejścia systemowo-relacyj- 
nego.

Federic G. Reamer, przedstawiając hasło „Values and Ethics” (Wartości i Etyka) 
w „Encyclopedii Pracy Socjalnej”14, określa, w jaki sposób działania pracowników so
cjalnych są oparte na stałych wartościach, które dotyczą wyraźnie godności człowieka, 
podstawowych potrzeb ludzkich oraz równości szans. Zasada godności oznacza, iż każdy 
człowiek ma prawo do tego, aby być szanowanym i że pracownicy socjalni nie mogą 
dyskryminować ludzi ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, płeć, skłonności sek
sualne lub warunki społeczno-ekonomiczne. Innymi słowy, pracownicy socjalni muszą 
być świadomi, że każda osoba ma pewne podstawowe potrzeby  takie jak potrzeba od
żywiania się, schronienia, zdrowia fizycznego i umysłowego  i że każdy człowiek musi 
mieć równe szanse ich zaspokojenia.

F.G. Reamer zwraca również uwagę na to, jak przesuwał się w historii tego zawodu 
akcent kładziony na poszczególne wartości uznawane za podstawowe. Na początku wie
ku w Stanach Zjednoczonych przywiązywano wielką wagę do odpowiedzialności jed
nostki, której brak powodował powstawanie problemów. Według F.G. Reamera, pra
cownicy socjalni tego okresu  będący częściowo pod wpływem metod działania 
„Charity Organization Societies”  postrzegali problemy klientów raczej jako rezultat 
wad ich charakteru, niźli jako efekt złych warunków społecznych, nie odpowiadając 
w konsekwencji w sposób właściwy na podstawowe potrzeby ludzkie, poświęcając na
tomiast wiele uwagi moralności, wadom i zaletom klientów służb społecznych.

Po okresie wielkiego kryzysu roku 1929 pracownicy socjalni stali się bardziej świa
domi wagi uwarunkowań społeczno-środowiskowych; rezultatem tej nowej wrażliwości 
był wzrost troski o konieczność wprowadzenia zmian społecznych i zwiększenie szans 
jednostki przy jednoczesnym usunięciu na drugi plan troski o moralność klienta.

13 Aby odróżnić model rezydualny od instytucjonalnego „państwa opiekuńczego  oraz odnośnych 
systemów polityki społecznej, por. część dotyczącą „Welfare State  i problemów polityki społecznej.

14 F.G. Reamer, Values and Ethics, w: AA.FF. Encyclopedia o f  Social Work, 18th ed., 2 voll., 
N.A.S.W., Silver Spring 1987, s. 801 809.
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W stosunkowo spokojnych pierwszych latach drugiego dziesięciolecia powojennego 
zainteresowanie „wyznacznikami społeczno-środowiskowymi” problemów jednostki czę
ściowo zmalało i wielu pracowników socjalnych zainteresowało się rozwojem pracy so
cjalnej w dziedzinie zdrowia psychicznego. Podczas burzliwych lat 1960. pojawiło się 
znowu bardzo rozpowszechnione zainteresowanie zmianą systemu społecznego na szero
ką skalę.

Ponadto F.G. Reamer zauważa, że -  począwszy od pierwszych lat 1960. -  z rosnącą 
uwagą zaczęto analizować wartości reprezentowane przez pracowników socjalnych oraz 
aspekty etyczne ich pracy, analogicznie do tego, jak stało się to w Stanach Zjednoczo
nych w odniesieniu do takich zawodów, jak adwokat, lekarz, pielęgniarz, stomatolog, 
dziennikarz, inżynier, sędzia, zawodowy wojskowy i przedsiębiorca. Przyczyn tego ro
snącego zainteresowania można dopatrywać się w rozwoju technologii w dziedzinie me
dycyny, w wykorzystaniu energii nuklearnej, informatyce, w problemie ograniczonych 
zasobów surowców naftowych, spożywczych, finansowych, terytorialnych, zdrowot
nych, służb socjalnych i wreszcie w skandalach, które wciągnęły licznych przedstawicieli 
wolnych zawodów oraz ludzi biznesu w oszustwa, nadużycia i wykorzystywanie klien
tów.

Odwołując się do ujęcia wartości zawartych w Kodeksie Etycznym, opracowanym 
przez Narodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych Stanów Zjednoczonych 
(N.A.S.W.) w 1979 r.15, F.G. Reamer rozważa kilka dylematów etycznych pracy socjal
nej, dotyczących tajemnicy zawodowej, porozumienia z klientem, paternalizmu i samo
stanowienia klienta, poszanowania prawa, polityki służb i regulaminów, zgłaszania wy
kroczeń popełnianych przez pracowników socjalnych, dystrybucji ograniczonych zaso
bów, stosunku wartości osobistych -  zarówno pracownika jak i klienta -  do wartości 
zawodowych. Powrócimy w szczególności do ostatniego z tych „etycznych dylematów”, 
dokonując dokładniejszej analizy etycznego wymiaru pracy socjalnej.

Spośród włoskich przyczynków, w których podjęto kwestie zasad inspirujących 
i kwestie wartości w pracy socjalnej, weźmiemy pod uwagę kilka tekstów opublikowa
nych niedawno.

W jednym z nich Emilio Colagiovanni, idąc śladem analizy B. Comptona i B. Gala  
waya, przywołuje zasady godności jednostki i samostanowienia klienta16. W tej perspek
tywie -  jak mieliśmy już sposobność to udowodnić -  zasadzie godności jednostki od
powiadają następujące „postawy” pracownika socjalnego:
1) wrażliwość i świadomość godności człowieka zawarte w sposobie organizowania

pomocy i pełnienia roli pracownika socjalnego,
2) unikanie klasyfikowania klienta według stereotypów,

15 Opublikowany również w: Zastrow, The Practice o f  Social Work, s. 515 521. W tym kodeksie 
zawarto bardzo ciekawą normę -  potwierdzoną również w rewizji z 1990 r. -  co do obowiązku pracowni
ka socjalnego „nie angażowania się w żadnych okolicznościach w stosunki seksualne uprawiane z klien
tami : ciekawą i znaczącą z powodu etycznego relatywizmu obecnego w społeczeństwie amerykańskim.

16 E. Colagiovanni, Servizio sociale. Introduzione, principi e fondamenti, pro manuscripto, Scuola 
Superiore di Servizio Sociale dell Istituto Universitario „Maria SS. Assunta , Rzym, 1987/1988; odnie
sienie do: Compton Galaway, Social Work Processes.
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3) towarzyszenie klientowi w odkrywaniu i używaniu własnych zasobów,
4) nakłanianie klienta do uczestniczenia w rozwiązywaniu problemu,
5) zwracanie uwagi na jego pragnienia i potrzeby17.

Pierwszą z tych „postaw” E. Colagiovanni opisuje następująco:
„Wyobrażenie, jakie ma o sobie samej osoba, zależy w dużej mierze od wyobrażenia, 

jakie o niej mają inni. Psychologia wyciąga taki oto wniosek: osoby wcielają i formułują 
wyobrażenie o sobie, opierając się na wyobrażeniach otrzymywanych od innych. Pra
cownicy socjalni  tak jak przedstawiciele wszystkich innych zawodów, którzy ingerują 
w życie drugiego człowieka  muszą być bardzo roztropni w przekazywaniu innym tre
ści stanowiących o osobowości ich klientów i wzmacniających ją. Pracownicy socjalni 
muszą zadawać sobie pytanie: „Jakie treści przekazuję?” oraz czy treści te świadczą
0 poszanowaniu godności klienta (chodzi tu np. o zachowanie punktualności, grzeczny 
sposób traktowania, gotowość do wysłuchania, unikanie wszelkich uprzedzeń, szano
wanie powściągliwości klientów). W kontekście zawodowym przekazuje się te treści nie 
tyle drogą formalną czy werbalnie, co w sposób nieformalny, tzn. poprzez sposób za
chowania: jest to pierwszy i najbardziej bezpośredni nośnik treści przekazywanych 
klientom, a dotyczących ich godności i niepowtarzalności”.18

Wymóg unikania „stereotypowego” klasyfikowania klientów opisany jest w następu
jący sposób:

„Jednym z problemów, jakie pojawią się przed pracownikiem socjalnym, jest wymóg 
indywidualizacji usług i zastosowania określonej ich kategorii zgodnie z wymogami na
uki, a więc odpowiedniego sklasyfikowania przypadku. Klasyfikacja jest odpowiedzią na 
wymóg uogólnienia i zorganizowania zjawisk na podstawie ich wspólnych cech. Proces 
ten jest konieczny, aby nadać znaczenie różnorodnym materiałom dotyczącym klienta
1 jest również konieczny do odpowiedniego rozpoznania przypadku. Jeśli proces klasyfi
kacji dotyczy przedmiotów lub rzeczy, to nie pociąga za sobą problemów etycznych. 
W przypadku pracy socjalnej natomiast proces ten może pociągać za sobą niebezpie
czeństwo traktowania klientów bardziej jako przedmioty, niż jako osoby.

Fakt, że nie jest to tylko niebezpieczeństwo, lecz także realna trudność, wynika 
z licznych doświadczeń i badań, szczególnie w zakresie dewiacji. Etykietowanie nie tylko 
prowadzi do zniekształcenia różnic indywidualnych, ale także osoba zaetykietowana ja
ko dewiant dąży do tego, aby reagować zgodnie z taką klasyfikacją. Fakt ten znany jest 
socjologom, którzy nazywają go „samospełniającym się proroctwem: osoba dąży do te
go, aby stać się taką, za jaką inni ją  uważają”19.

Jeśli chodzi o wzmocnienie „zasobów” klienta, E. Colagiovanni odsyła do twierdze
nia Anthony’ego Maluccia, którego zdaniem „konieczna jest zmiana perspektywy w za
kresie kształcenia i w praktyce pracy socjalnej: poprzez odejście od problemów i pato

17 Ibidem, s. 38 39.

18 Ibidem, s. 39.
19 Ibidem. Oczywiste są odniesienia do „teorii etykietowania , uważanej w socjologii za jedno z naj

bardziej znaczących podejść do tematu dewiacji. Por. w tym względzie: H. Becker, Outsiders, Free Press, 
New York 1963; E. Rubington  M. Weinberg, Deviance, Macmillan, New York 1968; D. Matza, Come 
si diventa devianti, Il Mulino, Bologna 1976.
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logii w kierunku sił, zasobów osobistych oraz potencjalnych możliwości tkwiących 
w osobach i ich środowisku20.

Konieczność korzystania z „uczestnictwa klienta” uważa się za zasadę głęboko zako
rzenioną w samej naturze godności człowieka, a nie tylko za kwestię skuteczności 
„w tym znaczeniu, że w sytuacji uczestnictwa klienta zmiana będzie bardziej skutecz- 
na

E. Colagiovanni zauważa ponadto, że  odwrotnie niż dzieje się to w systemie opieki 
zdrowotnej, gdzie decyzje często podejmowane są bez udziału, a nawet bez żadnej wie
dzy ze strony pacjenta  w praktyce pracy socjalnej zasada ta pozostaje zawsze w cen
trum wartości zawodu, ponieważ nie chodzi o rozwiązywanie problemów pozostających 
poza jednostką, lecz o uruchomienie zasobów osobistych klienta tak, aby uczestniczył, 
a nawet stał się głównym bohaterem własnych decyzji.

Na koniec, na temat stosunku pragnień (wants) wobec potrzeb (needs), E. Cola
giovanni pisze:

„Wielu autorów -  szczególnie z kręgu kultury anglosaskiej -  uważa, że pracownik 
socjalny winien przede wszystkim skupić się na pragnieniach klienta, a potem na jego 
potrzebach. W pierwszym przypadku brany jest pod uwagę kontekst psychologiczny 
klienta, który pragnie czegoś, co uważa za godne posiadania. Problem klienta rodzi się 
z niezaspokojonego pragnienia.

W innym kontekście mówiono o potrzebach rzeczywistych i potrzebach stworzo
nych, i chociaż chcemy ominąć zagadnienia społeczeństwa konsumpcyjnego, ponieważ 
tym sposobem rozpoczęlibyśmy rozważania o charakterze aksjologicznym, warto jednak 
sprecyzować znaczenie terminów.

Pragnienie (lepszy jest termin angielski want) jest faktem poznawczo-emocjonalnym, 
polegającym na opinii, że czegoś można pragnąć, w połączeniu z odczuciem napięcia, 
wynikającym z chęci posiadania tego. Ponadto pragnienie, które nie ma perspektywy 
spełnienia, odbierane jest jako „problem”. W dziedzinie pracy socjalnej musi przeważać 
wizja personalistyczna, a pojęcie pragnienia może być bardziej płodne niż pojęcie po
trzeby. Między pragnieniem a potrzebą może istnieć powiązanie, lecz oba te pojęcia nie 
są jednoznaczne. Rozróżnienie może być ważne, ponieważ w dziedzinie pracy socjalnej 
mówi się o pomocy udzielanej osobom będącym w potrzebie.

Historycznie rzecz biorąc, właśnie zawód pracownika socjalnego zrodził się z impul
su -  publicznego i prywatnego -  udzielania pomocy osobom jej potrzebującym. Ale 
tkwiło w tym niebezpieczeństwo, że klient nie odbierał wielokrotnie jako potrzeby lub 
niedostatku tego, co dominująca kultura uważała za takie. Pamiętając o tym rozróżnie
niu możemy zrozumieć, dlaczego niektórzy klienci mogli czuć się »pozbawieni moty
wacji«”22.

Zasada samostanowienia klienta -  przedstawiona przez B. Comptona i B. Galawaya 
 daje E. Colagiovanniemu możliwość wyjaśnienia, że realizowanie zasady wolności

20 Zacytowano tu: A.M. Maluccio, Learning from clients: Interpersonal helping as viewed by Client 
and Social Workers, Free Press, New York 1970.

21 E. Colagiovanni, Servizio sociale..., s. 41.

22 Ibidem, s. 42 43.
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jednostki nie może być wspierane przez pracownika socjalnego w sytuacji, gdy to pocią
ga za sobą szkodę dla samego klienta lub zagraża prawom innych. W tych przypadkach 
główne zadanie musi polegać na „poddaniu pod dyskusję” i -  jeśli to możliwe -  na 
zmianie, poprzez refleksję i dialektyczną perswazję, pseudowartości klienta. Na ten te
mat E. Colagiovanni pisze:

„Zasada samostanowiena klienta byłaby rozumiana mylnie, jeśliby przyjąć, że chce 
się sugerować, iż pracownik socjalny nie powinien robić niczego, lecz pozostawić pełną 
odpowiedzialność klientowi, nie informując go o szkodliwym charakterze jego decyzji 
lub nie proponując rozwiązań alternatywnych. Oczywiście, pozostaje punkt centralny 
samostanowienia, lecz będzie ono tym bardziej ważne i pełne, im więcej rozwiązań 
alternatywnych zaproponuje się klientowi. Jest to widoczna różnica miedzy pracą socjal
ną a innymi zawodami, co więcej, uważamy, że jest to jeden z kluczowych punktów, 
umożliwiających dostrzeżenie jej specyficznej natury23.

Maria Dal Pra Ponticelli podejmuje kwestię „zasad inspirujących i wartości” pracy 
socjalnej w sposób odmienny od tego, w jaki traktuje się postawy zawodowe, twierdząc, 
że: „koncepcja człowieka  i w konsekwencji relacja społeczeństwa w stosunku do 
człowieka  stanowi »filozoficzną« podstawę pracy socjalnej, tj. zbiór zasad i wartości, 
z której czerpie inspiracje dla refleksji teoretycznych nad zawodem i dla działalności 
praktycznej pracowników socjalnych”24.

Wobec tego kwestia godności ludzkiej  obok kwestii nieodłącznych praw, jakie 
z niej wynikają i w konsekwencji koncepcji państwa  nabiera charakteru centralnego po 
to, aby móc określić postawę zawodową, jaka winna charakteryzować pracownika 
socjalnego w odniesieniu do trzech podstawowych wymiarów jego pracy: człowieka, 
społeczeństwa, instytucji25.

Za znamienne uważamy to, co M. Ponticelli napisała na temat człowieka i dlatego 
przytoczymy fragment szczególnie interesujący z punktu widzenia badań historyczno
kulturowych:

„Praca socjalna opiera się na przekonaniu, że człowiek jest wartością, ponieważ wy
posażony w nieskończone możliwości zdolny jest do wolności i samostanowienia, jest 
w stanie dokonywać świadomych i twórczych wyborów, brać na siebie odpowiedzialność 
i sprawować opiekę wobec innych osób, jest w stanie opanować prawa natury poprzez 
badania i działania, które wyrażają jego nieskończoną moc badawczą. Człowiek posiada 
godność wyższą niż każda inna istota żyjąca, ponieważ jest najdoskonalszą istotą 
wszechświata i jest w stanie kierować i ukierunkować  w sensie pozytywnym lub nega
tywnym  rozwój i samo dalsze istnienie wszechświata. Ta koncepcja godności człowie
ka przeszła długi i trudny rozwój historyczny, ponieważ nie zawsze i nie wszędzie uzna
wano i chroniono wartość człowieka, nie zawsze i nie wszędzie są chronione podstawo
we prawa z niej wynikające. Jeżeli przeanalizujemy historyczną ewolucję tej koncepcji, 
to zdamy sobie sprawę, że chrześcijaństwo stanowiło przełom w historii uznania czło

23 Ibidem, s. 44.
24 M. Dal Pra Ponticelli, Lineamenti di servizio sociale, Astrolabio, Roma 1987, s. 67.

25 Ibidem, s. 69.
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wieka za wartość, a więc w uznaniu jego godności i jego praw. Koncepcja człowieka 
stworzonego na wzór i podobieństwo Stwórcy wszechświata, a więc wyposażonego 
w nieskończone możliwości i powołanego do życia w nieśmiertelności, odzwierciedlająca 
się w historii narodu żydowskiego, została w sposób całkowity i wzbogacony przejęta 
przez chrześcijaństwo. Jeżeli normy o wielkiej wartości w odniesieniu do człowieka 
znajdujemy już w tradycji narodu żydowskiego, to prawdą jest też, że normy te nie doty
czyły jednak tych, którzy nie należeli do narodu żydowskiego i często nie dotyczyły też 
niektórych członków tego samego narodu (kobiet, niewolników, dzieci).

Chrześcijaństwo przyniosło istotną zmianę pojęcia wartości człowieka, ponieważ na 
jego gruncie jest uznana wartość każdego człowieka, w całej jego złożoności, niezależnie 
od narodu, do którego należy, niezależnie od płci, wieku, grupy społecznej. Z uznania 
przez chrześcijaństwo godności człowieka za wartość wynika głębokie przekonanie
0 konieczności poszanowania jego podstawowych praw; od prawa do życia po prawo do 
wolności, prawo wyrażania własnych możliwości, tzn. prawo posiadania środków speł
niania siebie samego, wyrażania własnych poglądów, życia według własnych przekonań, 
po prawo uczestniczenia wraz z innymi w budowaniu własnej wspólnoty. Chrześcijań
stwo zawsze broniło praw człowieka, również w najbardziej ponurych epokach histo
rycznych. Jego stała troska o podstawową wartość  godność człowieka  była krytycz
nym sumieniem historii; w ten sposób pewne wartości z trudem i powoli wchodzące 
w tkankę stosunków społecznych, stały się uniwersalne, podzielane przez całe narody, 
były bronione i potwierdzone przez różne rewolucje oraz mniej lub bardziej krwawe 
wałki”26.

Niewątpliwą zasługą tej analizy jest wyraźne wskazanie historyczno-kulturowego 
wymiaru pochodzenia zasady godności człowieka  obok wymiaru filozoficznego
1 prawnego  oraz innych zasad pracy socjalnej. W szczególności wymiar filozoficzny 
zostaje odniesiony do koncepcji człowieka i społeczeństwa albo -  określając inaczej -  do 
zagadnień antropologii filozoficznej oraz filozofii społecznej i politycznej27. „Postawy 
zawodowe” wymienione przez M. Ponticellito postawa akceptacji klienta, poszanowania 
jego prawa do samostanowienia, indywidualizacji (Jest to postawa zawodowa zrodzona 
z uznania faktu, że każda osoba ze względu na szczególny charakter swego dziedzictwa 
biologicznego, swych doświadczeń psychologicznych i uwarunkowań środowiskowych 
jest niepowtarzalna”), poufności („zabezpiecza klienta przed przeciwnym jego interesom 
użyciem danych szczególnie intymnych, których on sam dostarcza na temat swego ży
cia”), postawa umiejętności postrzegania problemów społecznych w ich aspekcie global
nym, gotowości do współpracy i do podejścia interdyscyplinarnego, postawa nastawiona 
na twórczość, inwencję i umiejętności wprowadzania rozwiązań eksperymentalnych oraz 
doceniania udziału klienta, postawa ciągłej gotowości do wprowadzania zmian, postawa 
walki z marginalizacją i inne, związane z umiejętnością racjonalnego i skutecznego prze

26 Ibidem, s. 67 68.
27 Na temat filozoficznego wymiaru pracy socjalnej odsyłamy -  między innymi -  do następujących 

opracowań: N. Timms  D. Watson, Philosophy in Social Work, Routledge e Kegan, London 1978; 
M. Siporin, Moral Philosophy in Social Work Today, in „Social Work Review , 56, 1982 (por. Dal Pra 
Ponticelli, Lineamenti di Servizio Sociale, s. 190).
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prowadzania zmian, takie jak umiejętność krytycznej analizy i prowadzenia nieustan
nych badań, elastyczność i tolerancja, etc.28.

Wymiar prawny zasad pracy socjalnej jest udokumentowany w tym opracowaniu 
poprzez odesłanie do kilku idei z historii nowoczesnego konstytucjonalizmu, do „Po
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka” i do „Deklaracji Praw Dziecka”29.

Lia Sanicola, w książce napisanej wspólnie z Romano Masini30, wśród podstawo
wych wartości pracy socjalnej wyróżnia zasady ogólne, zasady inspirujące, postawy za
wodowe i wartości ujawniające się w trakcie pracy socjalnej o charakterze pośrednim. 
Wartości podstawowe pracy socjalnej są utożsamiane z „uznaniem godności człowieka” 
i ze „świadomością wolności człowieka”31. Wśród zasad ogólnych wymienia się rów
ność, solidarność i konsekwencję; wśród zasad inspirujących  globalność, umiejętność 
komunikacji, wiarę w możliwość zmiany; wśród postaw zawodowych  indywidualiza
cję, akceptację, dyskrecję, walkę z marginalizacją, gotowość do współpracy, elastycz
ność i tolerancję.

Wartości obecne na gruncie pracy socjalnej o charakterze pośrednim utożsamiane są 
z decentralizacją polityczno-administracyjną na danym terytorium, planowaniem, po
wszechnością świadczeń, współpracą między różnymi służbami, uczestnictwem społecz
nym, zapobieganiem, desegregacją „słabych” grup ludności, bezpłatnością świadczeń, 
upowszechnianiem informacji32.

Autorka omawia ponadto wymiar prawny zasad pracy socjalnej, odwołując się wie
lokrotnie do „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Deklaracji Praw Dziec
ka”, analogicznie do omawianego już schematu M. Dal Pra Ponticelli. Oryginalność 
koncepcji L. Sanicola polega na próbie udokumentowania filozoficznego wymiaru pod
stawowych wartości pracy socjalnej w powiązaniu z różnymi koncepcjami występują
cymi w historii myśli zachodniej, ze szczególnym odniesieniem do różnych koncepcji 
człowieka  począwszy od filozofii greckiej, filozofii chrześcijańsko-średniowiecznej 
oraz filozofii nowożytnej  przy szczególnie wyraźnym uwzględnieniu myśli marksi
stowskiej33.

Próbę L. Sanicola oceniamy jako interesującą (pomijając kilka nadmiernych uprosz
czeń), ponieważ świadczy ona o potrzebie pogłębienia badań nad zagadnieniem zasad 
pracy socjalnej w związku z pluralizmem kulturowym, obecnym we współczesnym spo
łeczeństwie. Wielką przenikliwością nacechowane są spostrzeżenia L. Sanicola na temat 
„kontekstu kulturowego, naznaczonego doświadczeniem protestantyzmu”, w którym 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki skodyfikowano pod koniec XIX wieku podstawowe 
zasady pracy socjalnej34. Na ten temat autorka pisze:

28 Ibidem, s. 69 78.

29 Ibidem, s. 68.
30 R. Masini  L. Sanicola, Avviamento al Servizio Sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1988.

31 Ibidem, s. 121 122.

32 Ibidem, s. 123 127.

R. Masini -  L. Sanicola, Avviamento al Servizio Sociale, s. 127-133.

34 Ibidem, s. 121.

I l i







-

-







-
-



-

-

-

-



„Wraz z utrwaleniem się w Europie pracy socjalnej, wymienione zasady zostały 
przyjęte przez dwie wyraźnie odmienne kultury: kulturę anglosaską i kulturę łacińską. 
W odróżnieniu od krajów anglosaskich, w państwach łacińskich silnie zaznaczyło się ko
ścielne doświadczenie katolicyzmu, które rzutuje nie tylko na sposób kształcenia pra
cowników socjalnych, lecz także na mentalność klientów. Ci bowiem  również wów
czas, gdy nie są praktykujący  odwołują się do powszechnie panującego sposobu my
ślenia, zaznaczającego się na gruncie katolicyzmu w takich kwestiach, jak:

 uznanie osoby ludzkiej nie tylko za indywidualny podmiot, lecz także za integralną 
i nieodłączną część społeczności; stąd wynika niemożność oddzielenia dobra osobi
stego od dobra wspólnego,

 przyzwyczajenie do życia społecznego, charakteryzującego się przynależnością do 
wspólnot silnie zintegrowanych i solidarnych.
Innymi słowy, w doświadczeniu katolicyzmu pojawia się z większą siłą i jest inaczej 

niż w przypadku doświadczenia protestanckiego interpretowana wartość osoby w jej 
wymiarze wspólnotowym i w jej stosunku wobec wspólnoty.

Nie jest celem niniejszego opracowania badanie, w jaki sposób oba nurty kulturowe 
interpretowały i w odmienny sposób stosowały zasady oraz podstawowe wartości pracy 
socjalnej, chociaż taka analiza mogłaby okazać się wielce przydatna do wyjaśnienia 
kwestii dziedzictwa zawodowego.

Ograniczymy się do podkreślenia, że we Włoszech, w dziedzinie pracy socjalnej  
przejmując pierwotne wartości zawodu i czyniąc je własnymi  nie zawsze pamiętano
0 tych dwu odmiennych wzorcach kulturowych. Z drugiej strony można stwierdzić, iż 
rozwijała się ona w sytuacji wyraźnej obecności społecznej doktryny Kościoła katolic
kiego, który na temat potrzeb i opieki społecznej wypowiadał się w sposób autorytatyw
ny, narzucając takie zasady jak zasada pomocniczości, będące dla ludzi podstawowym 
punktem odniesienia”35.

35 Ibidem, s. 125 126. W odniesieniu do „zasady pomocniczości” może okazać się pomocną lektura 
tego, co napisał A. Ardigó w La ricerca sociale, n. 32, 1985, s. 42 43: „Zasada pomocniczości jest zasa
dą filozofii społecznej, jaką Pius XI w Quadragesimo anno i Jan XXIII w Mater et Magistra oraz w Pa
cem in terris zdefiniowali w odniesieniu do dynamiki socjalizacji. W II rozdziale Quadragesimo anno 
omawiana zasada lub metanorma została określona następująco: „co jednostka z własnej inicjatywy
1 własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie nie
sprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecz
nościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazanie ich społecznościom większym i wyższym.” (Pius 
XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego , wyd. polskie Rzym  Lublin, 1987, s. 85).

W zasadzie pomocniczości są dwa caveat: jeden dotyczy stosunków między zorganizowaną zbioro
wością a osobą, a drugi  stosunków między wspólnotami lub grupami większymi czy mniejszymi.

W Pacem in terris zasadę tę rozciągnięto analogicznie na stosunki międzynarodowe. W dwóch kie
runkach znaczeniowych: zarówno w znaczeniu tradycyjnym, według którego „władza publiczna wspólnoty 
światowej nie ma na celu ograniczenia sfery działania władzy poszczególnych wspólnot politycznych, 
a tym bardziej zastąpienia ich , jak i w znaczeniu, że „władze publiczne poszczególnych wspólnot [...] 
mają [...] na celu przyczynienie się do stworzenia na płaszczyźnie międzynarodowej [...] pewnej społecz
ności ogólnoświatowej [...]. Władze państwowe wspólnoty światowej winny stawić czoła i rozwiązać 
problemy o znaczeniu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, jakie narzuca wspólne do
bro powszechne oraz problemy, którym ze względu na ich rozległość, złożoność i naglący charakter wła
dze publiczne poszczególnych wspólnot politycznych nie są w stanie stawić czoła z perspektywą pozytyw
nego ich rozwiązania .
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Niech nam będzie wolno poczynić kilka uwag na temat wkładu L. Sanicola. Pierw
sza uwaga dotyczy sposobu wyrażenia jej propozycji; okazuje się bowiem, że rozróżnie
nie pomiędzy wartościami podstawowymi, zasadami ogólnymi, postawami zawodowymi 
i wartościami dotyczącymi pracy socjalnej o charakterze pośrednim jest zbyt złożone. 
W szczególności, jeśli idzie o zasady ogólne, to wydaje nam się zasadne wskazanie na 
pewien brak ciągłości między etycznymi zasadami równości i solidarności  faktycznie 
mającymi znaczenie ogólne w sensie społecznym  a zasadami o charakterze osobisto- 
operatywnym, dotyczącymi odpowiedzialności i konsekwencji, które można, być może, 
sprowadzić raczej do sfery postaw zawodowych.

Trochę schematyczny charakter mają ponadto odniesienia „do głównych nurtów an
tropologii filozoficznej, które w historii myśli ludzkiej pozostawiły niezatarty ślad i stały 
się rozstrzygające”36. Można je za takie uznać nie dlatego, abyśmy omówienie implikacji 
kulturowych i filozoficznych zasad pracy socjalnej uważali za niepotrzebne i nieinteresu- 
jące, lecz dlatego, że jesteśmy przekonani, iż zasługuje ono na głębsze potraktowanie, 
pozwalające w istotny sposób wyjaśnić omawiane zasady.

Również rozróżnienie pomiędzy „kulturą anglosaską”, pozostającą pod wpływem 
protestantyzmu, a „kulturą łacińską”, pozostającą pod wpływem katolicyzmu, należało
by pogłębić pod względem jego składników wewnętrznych i pod kątem wpływu, jaki go
spodarka rynkowa i mentalność konsumistyczna wywarły na określenie się lub wprowa
dzenie we wszystkich krajach zachodnich zachowań i wartości mniej lub bardziej indy
widualistycznych.

PROPOZYCJA

Na zakończenie prowadzonej przez nas analizy podstawowych zasad pracy socjalnej 
proponujemy nowe ujęcie teoretyczne, wyrażone w siedmiu zasadach, z których pierw
sze cztery są natury czysto etycznej, piąta ma charakter pośredni, natomiast dwie pozo
stałe w sposób oczywisty wchodzą w wymiar polityczno-społeczny. Mówiliśmy o nich 
w rozdziale pierwszym w odniesieniu do możliwych powiązań między typami polityki 
społecznej, etyką, demokracją a pracą socjalną.

Ale czy naprawdę konieczna jest ta nowa lista zasad pracy socjalnej?
Nie proponowalibyśmy jej, gdybyśmy nie zamierzali przyczynić się w ten sposób do 

rozwinięcia dyskusji i badań na temat zasad i wartości pracy socjalnej w obecnej rze
czywistości, w jakiej znajduje się społeczeństwo włoskie. W naszej propozycji zasady 
etyczne  w szerokim zakresie zbiegające się z zasadami omówionymi wcześniej w lite
raturze włoskiej i obcej  to:

 zasada godności osobistej każdego człowieka,
 zasada wolności osoby,
 zasada równości społecznej,
 zasada solidarności społecznej.

36 Ibidem, s. 129.
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Obok tego, co wcześniej napisali na temat poszanowania godności jednostki ludzkiej 
omawiani przez nas autorzy, zasada godności osobistej każdego człowieka implikuje 
zasadę nienaruszalności życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do wydania ostatniego 
tchnienia. Łączy się to ze ściśle określoną oceną zagadnień, dotyczących inżynierii gene
tycznej, sztucznego zapłodnienia, dowolności przerywania ciąży i eutanazji. W tym 
względzie odsyłamy do dobrze udokumentowanych pozycji powstałych na fali aktualnie 
toczącej się dyskusji na temat bioetyki37.

Zasady wolności osoby nie można rozumieć  według naszej oceny  po prostu po
przez odniesienie do wolności formalnej: wolności do samostanowienia, lecz również 
poprzez odniesienie do wolności podstawowej, która implikuje samorealizowanie się 
osoby. To z kolei rodzi -  dla pracownika socjalnego -  problem, jakim jest ciągłe kore
lowanie samostanowienia klienta (wolność formalna) z jego możliwościami samoreali
zacji, (wolność podstawowa), począwszy od przejawów zasady samorealizacji opraco
wanych przez B. Comptona i B. Galawaya. W szczególności zadaniem pracownika so
cjalnego będzie zwiększenie do maksimum możliwości samostanowienia klienta, przeka
zanie własnych ocen  chociaż w sposób dyskretny  i współuczestniczenie w dokonaniu 
zmiany wartości u klienta w sytuacji, gdy wartości te okażą się niezgodne z dążeniem do 
osiągnięcia uzgodnionych wspólnie celów.

Powoduje to konieczność włączenia w pracę socjalną oddziaływania edukacyjnego 
i pedagogicznego, o czym mieliśmy już okazję wspomnieć, gdy mówiliśmy o istotnych 
elementach aktywności profesjonalnej pracownika socjalnego.

Także zasadę równości, implikującą odrzucenie jakiejkolwiek formy dyskryminacji 
ze względu na rasę, płeć, religię, kulturę, warunki psychofizyczne itp., należy określić 
w odniesieniu do jej formalnych i podstawowych wymiarów oraz wpisać w najogólniej 
pojęte zagadnienie realnych warunków życia w demokracji w obrębie określonego społe
czeństwa. Wynika z tego, że walka pracownika socjalnego z marginalizacją odbywa się 
poprzez realizację równości szans oraz poprzez usuwanie tego, co staje na przeszkodzie 
w realizacji tego celu. Nie jest to zadanie proste, w szerokiej mierze odsyła ono do pod
staw polityczno-społecznych, w szczególności do kwestii transformacji państwa liberal
nego, będącego gwarantem wolności formalnych, w państwo socjalne, gwaranta równo
ści szans, to znaczy realnych szans samorealizacji jednostek.

Jeśli chodzi o czwartą zasadę -  zasadę solidarności -  to przywracamy jej wartość 
i znaczenie w odniesieniu do pracy socjalnej, ponieważ uważamy, że ten obszar działal
ności zawodowej jest wyrazem pewnej refleksji solidarnościowej w stosunku do jedno

37 E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 1988; A. Di Mèo'  C. Mancina (pod 
red.), Bioetica, Lateiza, Bari 1989; S. Spinsanti (pod red.), Bioetica e antropologia medica, N.I.S., Ro
ma 1991; P. Donati (pod red.), La cultura della vita, F. Angeli, Milano 1989, gdzie zebrano liczne przy
czynki naukowców i badaczy, którzy w ujęciu inter  i trans dyscyplinamym podejmują zagadnienia bio
etyki w obrębie szerszego kontekstu kulturowego i badawczego prowadzącego do odkrycia tego, co ludz
kie i godności jako elementu rozróżnienia pomiędzy tym, co jest ludzkie a tym, co ludzkim nie jest. Por. 
również P. Donati, La famiglia come relazione sociale, F. Angeli, Milano 1989, S. 204 318. (Chodzi 
o interesujący rozdział, poświęcony nowym technologiom rozmnażania się człowieka: sygnalizujemy 
w szczególności ostatni paragraf, tj. s. 305 318, zawierający propozycje pewnej krytycznej i relacjonalnej 
bioetyki).
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stek, pozostających w sytuacji potrzeby. Uważamy ponadto, że zawód pracownika so
cjalnego można w pełni realizować w ramach służb społecznych tylko wtedy, gdy pra
cownik socjalny jest w stanie uaktywnić sieci powiązań solidarnościowych, obecnych 
w samym społeczeństwie. Pracownik socjalny sposobem wykonywania zawodu i pracą 
musi potwierdzać godność i wolność osoby, lecz winien działać również w kierunku 
urzeczywistnienia równości między ludźmi poprzez solidarność, której jest w sposób za
wodowy i instytucjonalny „świadkiem” i której musi być „operatorem” i aktywatorem 
w społeczeństwie38.

Pozostałe trzy zasady, zawierające w sobie w sposób progresywny i coraz bardziej 
nieunikniony wymiary polityki społecznej, to:

 zasada partycypacji,
 zasada autonomii społecznej wspólnot,
 zasada integracji służb.

Przez partycypacją rozumiemy zarówno indywidualne uczestniczenie klienta w roz
wiązywaniu jego problemów, jak i uczestniczenie społeczne i polityczne w życiu wspól
noty, jako warunek rozwiązania istniejących problemów społecznych39. Pracownik służb 
społecznych musi posłużyć się uczestnictwem klienta, ponieważ nie chodzi tylko o roz
wiązanie problemów zewnętrznych, lecz o uruchomienie osobistych zasobów samego 
klienta po to, aby stał się on autorem własnych decyzji, co podkreśla cała literatura do
tycząca wartości w pracy socjalnej.

Słusznie zauważono, ze „praca socjalna najbliższych lat musi pójść naprawdę w kie
runku uczestnictwa aktywnego, uczestnictwa podmiotowego, uczestnictwa powszechne
go, angażującego bezpośrednio te osoby, którym pracownik socjalny musi służyć zarów
no w wymiarze instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonanym”40.

Posługując się zasadą autonomii społecznej wspólnot zamierzamy odnieść się do 
konieczności nadania znaczenia stosunkom pierwotnym, w jakie jednostka jest wpisana, 
jako podstawowej możliwości rozwiązania i znalezienia odpowiedzi na jej problemy. 
Rodzina i sieć powiązań pokrewieństwa  jako pierwotne wspólnoty naturalne, przyja
ciele, sąsiedzi, stosunki międzyosobowe odczytywane poprzez kategorię „światów ży
cia”, wspólnoty z wyboru o rozmaitych doświadczeniach stowarzyszania się i przynależ
ności społecznej; inicjatywy solidarnościowe jako „trzeci wymiar”, zachodzące pomię
dzy tym, co prywatne a państwem, przedstawiają równie wiele okazji do samodecydo- 
wania w zakresie odpowiedzi na potrzeby, z których pracownik socjalny musi umieć

38 Celem zilustrowania na płaszczyźnie ogólnej zagadnień dotyczących podstaw solidarności odsyła
my do: J. Tischner, Etica della solidarietà, CSEO, Bologna 1981; G.M. Tortolone, Etica della solida
rietà w: ,Animazione sociale , nr. 6, 1988 (XVHI), s. 4 12; F. Bellino, Etica della solidarietà e società 
complessa. Levante Editori, Bari 1988; G. Nervo, Etica della solidarietà w: ,Animazione sociale , 
n. 18,1989 (XIX) s. 45 48; AA.VV, La solidarietà, Vita e Pensiero, Milano 1990.

39 Na temat uczestniczenia społecznego i politycznego odsyłamy do hasła „partycypacja  („parte
cipazione ) w: L. Gallino, Dizionario di Sociologia. Por. także hasła „partecipazione  i „partecipazione 
politica w: F. De Marchi  A. Ellena, Dizionario di Sociologia, Edizioni Paoline, Milano 1976 i w no
wym wydaniu tego samego słownika pod red. B. Cattarinussi z roku 1987.

40 M. Canevini Diomede, Partecipazione sociale, Organizzazioni decentrate e ruolo dell operatore, 
w: G. Rossi (pod red.) Sull organizzazione dei servizi sociali, Vita e Pensiero, Milano 1980, s. 152.
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wydobyć wszystkie potencjalne możliwości i które musi umieć uzgodnić z instytucjonal
nym ładem służb publicznych.

Ponadto te ostatnie nie powinny w żaden sposób zastępować „autonomii społecz
nych” i tkwiących w nich możliwości zaspokojenia potrzeb. Należy przypomnieć, że 
w ustawie konstytucyjnej zasada „autonomii społecznej” na poziomie socjologicznym 
jest odpowiednikiem „koncepcji metafizycznej”41, która wysuwa tezę pierwszeństwa 
osoby względem społeczeństwa i państwa. W szczególności art. 2 Konstytucji (włoskiej  
przyp. red.) uznaje zbiorowości społeczne (lub wspólnoty), w które osoba jest pierwotnie 
wpisana, za „pierwotne”, wcześniejsze lub w każdym razie nie podlegające państwu: 
stanowi to konstytucyjną gwarancję nadania im znaczenia. Słusznie na ten temat zauwa
żono, że „w gruncie rzeczy chodzi o gwarancję konstytucyjną, która uznaje i chroni 
autonomie społeczne -  wolność poszczególnych wspólnot  w ten sam sposób, w jaki 
uznaje i chroni autonomią osobistą, wolność pojedynczych osób”42.

Ponadto zasada nadająca znaczenie „autonomiom społecznym” przedstawia nie
wątpliwe analogie do zasady pomocniczości, jak zostało to ujęte w nauce społecznej Ko
ścioła okresu od Piusa XI do dzisiaj43. W myśl tej zasady państwo spełnia funkcję 
„pomocniczą” wobec „autonomii społecznych”  począwszy od rodzin poprzez inne 
wspólnoty pośrednie  w zaspokajaniu potrzeb społecznych, w myśl zasady, która mówi, 
że „niesprawiedliwością jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, 
które mogą spełnić, i przekazanie ich społecznościom większym i wyższym.”44.

Należy wreszcie podkreślić, że „autonomie społeczne” znajdują swój najbliższy od
powiednik -  na poziomie instytucjonalnym i terytorialnym -  w „autonomiach lokal
nych”, w tym wszystkim, co ze sobą niesie decentralizacja administracji i zarządzania 
służbami.

Zasada integracji służb społecznych pod względem instytucjonalnym wymaga inte
gracji między instytucjami prywatnymi, prywatno-społecznymi (pozarządowymi, o cha
rakterze non profit  przyp. red.)45 i instytucjami służb publicznych. Ponadto można ją

41 Wyrażenie pochodzi z G. La Pira, Il valore della Costituzione italiana, w. „Cronache sociali”, 
n. 2, 1948, s. 1 3.

42 G. Garancini, Strutture sociali e „prassi di libertà  nella Costituzione italiana, w „Cristiani
e società italiana , n. 7, 1978, s. 3.

43 R. Spiazzi, I  documenti sociali della Chiesa da Pio X I a Giovanni Paolo II, Massimo, Milano 
1988; P. Pavan  T. Onofri, La dottrina sociale cristiana, AVE, Roma 1966; P. De Laubier, Il pensiero 
sociale della Chiesa cattolica, Massimo, Milano 1986; A.A.V.V., La dottrina sociale cristiana. Una in
troduzione, Istituto intemazionale per la dottrina sociale, Bologna, 1988. W szczególny sposób na temat 
zasady pomocniczości por.: J. Hoffner, La dottrina sociale cristiana, Edizioni Paoline, Milano 1979, 
s. 42-45; T. Herr, La dottrina sociale della Chiesa, Ed. Piemme, Casale Monferrato 1988, s. 35-39; 
R. Spiazzi, Principi di etica sociale, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1989; M. Spezzibottiani, Sul 
principio di sussidiarietà: formulazione, interpretazione, applicazione, w: „Orientamenti , n. 1, 1989, 
s. 55 69 (chodzi o esej opublikowany w monograficznym opracowaniu o charakterze kształceniowym 
socjalnym i politycznym, wydawanym przez Centro Sociale Ambrosiano w Mediolanie).

44 Por. przypis 35.
45 Celem wyjaśnienia pojęcia „piywatno społeczny  por. część tego opracowania dotyczącą proble

matyki polityczno społecznej.

116



-

-




-
-



-

-
" . . . 

” 

-


” 
-

- ” 
-



odnieść zarówno do kwestii integracji między służbami społecznymi i służbą zdrowia46, 
jak i do kwestii integracji między służbami społeczno-sanitamymi a służbami odpowie
dzialnymi za wychowanie, szkolnictwo, kulturę, zatrudnienie, organizację wolnego czasu 
itp., nie zapominając o nierozwiązanych do końca kwestiach integracji pomiędzy służ
bami komunalnymi a służbą zdrowia.

Zasadę integracji można wreszcie potraktować jako urzeczywistnienie zasady perso
nalistycznej  tj. zasady godności osobistej każdej istoty ludzkiej  która realizuje się po
przez fakt, że pewna zorganizowana sieć służb, w pewnym określonym zakresie teryto
rialnym, w sposób jednolity bierze na siebie ciężar potrzeb danej osoby.

Tym sposobem ostatnia omawiana zasada zostaje powiazana z pierwszą, co pokazu
je istniejący cyrkularny charakter między zasadami etycznymi a podstawami polityczno
społecznymi. Łączną listę zasad dotyczących pracy socjalnej, które w tym momencie 
określamy jako zasady etyczno-polityczne, można wobec tego ująć w następujący spo
sób:
1) zasada godności osobistej każdej istoty ludzkiej,
2) zasada wolności osoby,
3) zasada równości społecznej i walki z marginalizacją,
4) zasada solidarności społecznej,
5) zasada uczestnictwa osobistego, społecznego i politycznego,
6) zasada autonomii społecznej wspólnoty,
7) zasada integracji służb.

Nie zamierzamy natomiast pogłębiać w tym miejscu kwestii postaw zawodowych 
pracowników socjalnych  co dotyczy szczególnie metod i technik pracy przez nich sto
sowanych  czy też zagadnień deontologii zawodowej. Uważamy, że wcześniej wspo
mniane ujęcie tego tematu przedstawione przez M. Dal Pra Ponticelli oraz L. Sanicola 
jest zalążkiem dyskusji, którą należy rozwinąć w nauczaniu „metod i technik pracy so
cjalnej” i w ramach rozważań o charakterze deontologicznym. Rozwijając dyskusję nale
żałoby podjąć zagadnienia relacji między wartościami, metodami i technikami stosowa
nymi w pracy socjalnej, obok kwestii pluralizmu wartości istniejących wśród pracowni
ków, w ich własnym środowisku oraz istniejących między pracownikami a klientami. 
W związku z tym trzeba koniecznie uświadomić sobie, że mamy do czynienia z „trój
kątem” wartości, nie zawsze ze sobą harmonizujących: przede wszystkim z prawdzi
wymi wartościami pracy socjalnej jako takiej i wartościami osobistymi pracowników 
socjalnych z jednej strony oraz wartościami klientów z drugiej strony.

WYMIAR FILOZOFICZNY

Wymiar filozoficzny zasad pracy socjalnej wiąże się z różnymi wizjami człowieka 
i rzeczywistości, determinującymi równie wiele interpretacji godności osobistej jednost
ki, jej wolności, problemów równości, solidarności, uczestnictwa, autonomii społecznej

46 Na temat integracji społeczno-zdrowotnej por. F. Villa (red.), L integrazione annunciata, Vita 
e Pensiero, Milano 1988.
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wspólnot oraz integracji służb. Dla każdej z wymienionych zasad istnieje więc możli
wość przeprowadzenia analizy różnych interpretacji i implikacji filozoficzno-kulturo- 
wych. W tym miejscu ograniczamy się do wskazania kilku odnośników o charakterze 
egzemplifikacyjnym oraz do wskazania kilku ewentualnych sposobów odczytania i po
głębienia tematu. Fakt, że niemożliwe jest zrezygnowanie z odniesienia się do wymiaru 
filozoficznego (do kwestii „sensu” i „wizji świata”), aby odpowiednio sformułować teo
retyczny paradygmat pracy socjalnej, potwierdził niedawno Pierluigi Gemignani 
w krótkim eseju, w którym znajdujemy elementy pod wieloma względami zbieżne z na
szym ujęciem47.

Zasada godności osobistej każdej istoty ludzkiej

Zasada godności osobistej każdego człowieka wiąże się z odniesieniem do koncepcji 
osoby oraz do dyskusji na gruncie historii filozofii, z której wzięła swój początek. Za
zwyczaj za pomocą pojęcia „osoba” definiuje się niepowtarzalny charakter człowieka 
w odróżnieniu do innych istot żyjących, lecz nie zawsze owa niepowtarzalność jest ro
zumiana w taki sam sposób.

W filozofii greckiej termin „osoba” jest nieobecny, ponieważ chodzi tu o typowe wy
rażenie pochodzące z języka łacińskiego, które  aż do momentu powstania chrześcijań
stwa  oznaczało maskę teatralną, pozwalającą aktorowi na wzmocnienie głosu i zako
munikowanie publiczności tożsamości odtwarzanej postaci teatralnej. W języku greckim 
brakuje nawet terminu wskazującego w szczególny sposób na niepowtarzalność jed
nostki ludzkiej i jej osobowości48, filozofia tego okresu bowiem mówi z emfazą o kos
mosie, wszechświecie, ideale, abstrakcie. Jednostka, osoba, osobnik ludzki i konkret dla 
myśli greckiej mają wartość tymczasową i traktowane są jako przejściowa chwila 
w wielkim cyklu kosmicznym lub jako przejaw wszechświata. Dopiero Arystoteles ze 
swoją koncepcją jednostki jako istoty wyposażonej w racjonalny charakter, rozwija kate
gorie, jakie zostaną użyte później do zdefiniowania samej koncepcji osoby.

„Znaczenie osoby -  pisze E. Mounier -  w starożytności istnieje w formie zarodko
wej i trwa aż do początków ery chrześcijaństwa. Człowiek starożytny zostaje wchłonięty 
przez miasto i przez rodzinę, podlega ślepemu losowi, jest pozbawiony imienia, prze
wyższa samych bogów. Instytucja niewolnictwa nie obraża najwyższych duchów tych 
czasów. Filozofowie biorą pod uwagę tylko bezosobową myśl, której nieruchomy porzą
dek reguluje zarówno naturę, jak i idee; pojawienie się jednostki jest czymś na kształt 
pęknięcia w naturze i w świadomości. Chrześcijaństwo, znalazłszy się w tej niepewności, 
przynosi niespodziewanie zdecydowany pogląd na pojęcie osoby ludzkiej. Dzisiaj nie 
zawsze jest zrozumiały skandal, jaki stanowiło ono dla myśli i wrażliwości greckiej”49.

47 P. Gerrugnam, Mutamento di paradigma nel servizio sociale, Fazzi Editore, Lucca 1990.
48 Chodzi o tezę Zellera, jednego z najsłynniejszych historyków filozofii greckiej, zacytowaną 

w B. Mondin, L 'uomo: chi è?, Massimo, Milano 1987, s. 345.
49 E. Mounier, Il Personalismo, A.V.E., Roma 1966, s. 14 16.
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Używając jeszcze bardziej zdecydowanych określeń, R. Garaudy, filozof wywodzący 
swe koncepcje z zupełnie odmiennych źródeł, zauważa:

„Chrześcijaństwo stworzyło nowy wymiar człowieka: wymiar osoby ludzkiej. Poję
cie to było tak obce klasycznemu racjonalizmowi, że greccy ojcowie filozofii nie byli 
w stanie odnaleźć w swej filozofii odpowiednich kategorii i słów do wyrażenia tej nowej 
rzeczywistości. Myśl hellenistyczna nie była zdolna pojąć, że nieskończoność i wszech
świat mogłyby wyrażać się w osobie”50.

Ścisłego opracowania pojęcia osoby dokonali następnie św. Augustyn („każdy poje
dynczy człowiek jest osobą”), S. Boezio („osoba jest indywidualną istotą o charakteryzu
jącej ją  rozumnej naturze” i św. Tomasz z Akwinu („osoba oznacza to, co jest najbar
dziej szlachetne we wszechświecie”). Po charakterystycznej dla filozofii średniowiecznej 
koncepcji osoby stanowiącej niepodzielną całość pojawia się dualistyczna koncepcja 
Kartezjusza, która wywrze zdecydowany wpływ na całą filozofię nowożytną. Jednym 
z osiągniętych rezultatów będzie przeciwstawienie pomiędzy Jednostką ludzką” a „oso
bą”. Jednostka jest pojmowana -  w najbardziej radykalnych wersjach indywidualizmu -  
jako istota odrębna, wyposażona we wrogiego ducha i dążąca do pokonania innych lu
dzi, zgodnie ze słynnym powiedzeniem Hobbesa „homo homini lupus”; osoba natomiast 
jest rozumiana jako istota posiadająca naturalne i stałe otwarcie się na innych ludzi, po
przez które urzeczywistnia się jej wrodzony instynkt społeczny, wcześniej opisany przez 
Arystotelesa.

Celem dalszego pogłębienia tego zagadnienia zachęcamy do rozważenia różnych 
znaczeń, jakich nabierają osoba i człowiek w prądach filozofii współczesnej, biorąc pod 
uwagę istniejące przeciwstawienia np. między materializmem, egzystencjalizmem, per
sonalizmem, pozytywizmem logicznym i strukturalizmem.

Zasada wolności osoby

W omówieniu zasad wskazaliśmy na rozróżnienie między wolnością formalną, ro
zumianą jako możliwość wyboru -  a także samostanowienie jednostki -  a wolnością 
podstawową, rozumianą jako zdolność samorealizowania się osoby. Na płaszczyźnie 
rozważań bardziej filozoficznych odnajdziemy serię kolejnych rozróżnień, które odwołu
ją się do wolności ontologicznej, fizycznej, moralnej, psychologicznej, społecznej i poli
tycznej; wolność formalną można odnieść do wolności ontologicznej, natomiast wolność 
podstawowa zawiera w pewnym sensie wszystkie pozostałe wymienione znaczenia, od 
znaczenia fizycznego do znaczenia politycznego.

W ujęciu najbardziej schematycznym, interpretacje, jakie stworzyła na temat za
gadnienia wolności historia, można sprowadzić do dwóch, deterministycznej i indeter- 
ministycznej. Determinizm zaprzecza, aby człowiek był wolny i uzasadnia to na różne 
sposoby:
 determinizm mitologiczny: fatum, gwiazdy, demony lub bogowie przeszkadzają 

człowiekowi być wolnym,

50 R. Garaudy, Qu 'est ce que la morale marxiste?, Ed. Sociales, Paris 1963, s. 63.
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 determinizm teologiczny: wszechmoc i wszechwiedza Boga nie pozostawiają miejsca 
dla wolności człowieka,

 determinizm metafizyczny: wola człowieka nie jest niczym innym, jak chwilą i spo
sobem istnienia jedynej substancji boskiej,

 determinizm fizjologiczny: wolność i wola człowieka są wynikiem zwykłych reakcji 
chemicznych i pewnych określonych kombinacji między komórkami i tkankami 
ludzkimi, szczególnie na poziomie mózgu,

 determinizm psychologiczny: działanie woli jest całkowicie zdeterminowane wiedzą 
(intelektualizm etyczny), sposobami formowania osobowości i charakteru oraz odru
chami instynktu (Freud),

 determinizm socjologiczny: działanie ludzi jest całkowicie zdeterminowane uwarun
kowaniami życia społecznego i przymusem społecznym jego struktur,

 determinizm polityczny: wola obywateli jest całkowicie podporządkowana i zdomi
nowana przez tych, którzy mają w swych rękach władzę polityczną.
W indeterministycznej koncepcji woli uważa się natomiast, że człowiek jest wolny. 

Arystoteles, św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu twierdzą, iż wolność człowieka może 
być udowodniona racjonalnie, na podstawie wielorakich dowodów; odwrotnie, Kant 
stwierdza, że wolność nie może być udowodniona teoretycznie, lecz przeciwnie, jest 
„postulowana”, tzn. w zasadzie wywiedziona z etycznej natury człowieka.

Jak można zauważyć, determinizm i indeterminizm przedstawiają dwie diametralnie 
przeciwne koncepcje, które w swej typowości kryją serię odmian, zauważalnych w teore
tycznych opracowaniach poszczególnych autorów i są dobrze znane badaczom historii 
myśli filozoficznej.

Zasady równości i solidarności

„Ideał równości stał się częścią słowników moralności odziedziczonych przez poli
tyczną filozofię emancypacji. Zbiega się on z jednym z ideałów uniwersalistycznych lub 
wartości samych w sobie  takich, których przestrzeganie staje się z kolei celem samym 
w sobie”51. W ten sposób S. Veca w eseju poświęconym kwestii „obywatelstwa” rozpo
czyna omawianie swojej „gramatyki równości”. Obywatelstwo w rzeczywistości  ze 
względu na swoje prawa  może być uważane za filozoficzny i polityczny desygnat dys
kusji na temat równości oczywiście nie jedyny, jeżeli jest prawdą, iż temat równości był 
przedmiotem zainteresowania również koncepcji religijnych i filozoficznych, poprzedza
jących rozwój ideału obywatelstwa. Jest także prawdą, że historycznie „wartość równo
ści” urzeczywistniła się tylko w niezbyt odległej epoce, sprowokowana ruchami, które 
zrodziło -  oprócz katolicyzmu społecznego -  Oświecenie, rewolucja burżuazyjna, rewo
lucje socjalistyczne i marksizm. Trzeba wobec tego oddzielić abstrakcyjne potwierdzenie 
zasady równości od jej konkretnej realizacji; możemy nawet powiedzieć, że w obrębie 
dyskusji toczącej się w kręgu filozofii egalitarnych sedno sprawy tkwi właśnie w histo
rycznej i społecznej możliwości realizowania „utopii” równości. W tym aspekcie praca

51 S. Veca, Cittadinanza, Feltrinelli, Milano 1990, s. 83; por. również tego samego autora Etica 
e politica, Garzanti, Milano 1989: w szczególności analizy pojęcia równości w rozdziałach XI i XII.
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socjalna nie oddala się zbytnio od filozoficznego „sedna” tej kwestii, które można wła
ściwie pokazać, przywołując wcześniej przedstawione rozróżnienie pomiędzy równością 
formalną a równością podstawową.

W każdym razie może okazać się, że warto prześledzić historyczne przemiany ideału 
równości: począwszy od teoretycznych ujęć na temat nierówności charakterystycznych 
dla świata kultury grecko-rzymskiej, rozważając następnie potwierdzenie tej wartości 
zawarte w fakcie proklamowania powszechnego braterstwa, właściwego dla chrześci
jaństwa i filozofii z niego zrodzonych, aby dojść wreszcie do nowoczesnych, liberalnych 
i socjalistycznych ujęć teoretycznych, które często okazują się ze sobą sprzeczne, szcze
gólnie jeśli chodzi o możliwość pogodzenia równości z wolnością jednostki. W rzeczy
wistości przeciwstawienie równości i wolności na płaszczyźnie historyczno-społecznej 
stanowi klasyczny „węzeł”, znajdujący jednak rozwiązanie na płaszczyźnie antropologii. 
Koncepcja „indywiduum” jako jednostki lub jako osoby może bowiem okazać się dys
kryminująca również ze względu na możliwości odpowiedniego pogodzenia równości 
z wolnością.

Jeśli chodzi o równość, to warto porównać  jak uczyniono to wcześniej w odniesie
niu do godności osobistej i wolności każdej istoty ludzkiej  różne interpretacje obecne 
we współczesnych filozofiach, ze szczególnym odniesieniem do przeciwstawienia pomię
dzy marksizmem a personalizmem.

Przechodząc obecnie do omówienia zasady solidarności, możemy zauważyć, że za
sada ta ma swoje korzenie w filozofiach egalitarystycznych, bowiem to właśnie podsta
wowa realizacja równości wymaga praktycznego potwierdzenia zasady solidarności  
szczególnie w odniesieniu do najsłabszych. Natomiast pojęcie równości abstrahujące od 
solidarności może okazać się w najwyższym stopniu niesłuszne, jak stwierdza don Mi
lani: „Równy podział pomiędzy równymi to sprawiedliwość, natomiast między nierów
nymi to najwyższa niesprawiedliwość”52.

Solidarność można wobec tego zdefiniować jako konieczną pracę zmierzającą do 
konkretnego urzeczywistnienia wewnątrz społeczeństwa wielkiego ideału równości i  
jeszcze wcześniej  jako wymiar życia społecznego, który uwalnia jednostkę z izolacji, 
obojętności i z anomii. E. Durkheim, wielki mistrz pozytywizmu socjologicznego twier
dził, że przejście od społeczeństwa rolniczego, charakteryzującego się solidarnością me
chaniczną, do społeczeństwa uprzemysłowionego, charakteryzującego się solidarnością 
organiczną, stwarza ryzyko anomii i w konsekwencji rodzi obowiązek solidarności czyn
nej jako wskaźnika świadomego, wzajemnego współuzależnienia i zbiorowej świadomo
ści etycznej wszystkich jednostek.

Na gruncie chrześcijaństwa i w powiązanych z nim filozofiach rozważanie kwestii 
solidarności oznacza rozważanie kwestii „bliskości”53 i realizacji obowiązków, wynika
jących z wzajemności i bezinteresowności, właściwych dla najważniejszego prawa ist
nienia: prawa miłości (rozumianej jako caritas -  przyp. red). W tej perspektywie należa
łoby ponownie odczytać i zinterpretować całą tradycję miłości chrześcijańskiej w powią

52 Cytat pochodzi z: Nervo, Etica della solidarietà, s. 45.

53 AA. W ., Solidarietà, Vita e Pensiero, Milano 1990.
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zaniu z rozwojem profesjonalnym pracy socjalnej oraz „osmozą” wartości zachodzącą 
pomiędzy nimi.

W metodologii pracy socjalnej zasada solidarności uosabia to, co usprawiedliwia 
samą interwencję, ale także dziedzinę polityki społecznej, do jakiej interwencja należy. 
Znajduje ona urzeczywistnienie w zadaniach zawodowych podejmowanych przez pra
cownika socjalnego, polegających na uaktywnieniu związków solidarności jako zasobów 
w procesie pomocy  zarówno w przypadku pojedynczych osób, jak i w przypadku grup 
i wspólnot. W obrębie tej drugiej perpektywy szczególnego znaczenia nabiera praca so
cjalna „w sieci”, która może być uważana za podejście w szczególny sposób przydające 
doniosłości solidamościom „naturalnym”, jako punktowi wyjścia do „ponownego osa
dzenia” solidarności wewnątrz społeczeństwa za pomocą technik i narzędzi metodolo
gicznych, właściwych pracy socjalnej54.

Zasady partycypacji i autonomii społecznej wspólnot

Można zauważyć, że już sama solidarność pobudza aktywne i odpowiedzialne 
uczestnictwo wszystkich osób w życiu społecznym, ponieważ wszyscy razem i każdy 
z osobna jesteśmy głównymi postaciami, a zarazem beneficjentami i osobami odpowie
dzialnymi za warunki życia społecznego i politycznego, istniejące w danym społeczeń
stwie i w danej epoce. Równość i uczestnictwo mogą być ponadto uważane za formy 
godności i wolności człowieka: w ten sposób uczestnictwo okazuje się spójne i pozosta
jące w doskonałej harmonii z pozostałymi, omawianymi wcześniej, zasadami pracy so
cjalnej.

Jednakże z punktu widzenia etyki ocena uczestnictwa nie jest jednoznaczna: 
„wychodzi się od odrzucenia uczestnictwa, ponieważ uważa się, że jest ono funkcjonalne 
wobec systemu kapitalistycznego, niesłuszne i w istotny sposób niemożliwe do skorygo
wania, a dochodzi się do akceptacji uczestnictwa, jako użytecznego sposobu służącego 
modyfikacji tego systemu i -  wreszcie -  do uzasadnienia doświadczeń wynikających 
z uczestnictwa, które miałyby pokazywać drogi i narzędzia do urzeczywistnienia pewnej 
nowej dynamiki cywilizacyjnej, opartej na uznaniu osób, a także nieustannie krytycznej 
wobec każdej struktury nie będącej »na miarę człowieka« i nie skierowanej na jego rze
czywisty rozwój”55. Ponadto, gdy uwagę skieruje się szczególnie na implikacje filozo
ficzne, można zauważyć, że dyskusja etyczna na temat uczestnictwa „sprawia, iż jest 
nieuniknione zderzenie się z następującymi  stojącymi na początku i na końcu zawiera
jącego go rozdroża  problemami: oceną społeczeństwa i jego finalizmu; odpowiedzią na 
dialektykę osoba-społeczeństwo; wypowiedzenia się na temat działalności produkcyjnej 
i jej znaczenia, na temat natury i zakresu wolności, na temat funkcji grup społecznych,

54 Na temat pracy w sieci można por.: L. Maguire, Il lavoro sociale di rete, Ed. Erickson, Trento 
1987; F. Ferrario -  G. Gottardi, Territorio e servizo sociale, Unicopli, Milano 1987, s. 210-214 i 220- 
223; C. Besson, Intervento di rete e lavoro sociale, w: L. Sanicola (pod red.), Comunità e servizi alla 

persona, CEDAM, Padova 1990, s. 323-342 i odnośna bibliografìa; F. Folgheraiter -  P. Donati (red.), 
Community care, Ed. Centro Studi Erickson, Trento 1991.

55 G. Mattai, Partecipazione, w: De Marchi  Ellena (red.), Dizionario di Sociologia, s. 887.
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wartości i ograniczeń wynikających z określonych porządków ekonomiczno-społecz
nych”56.

Chodzi wobec tego o połączenie dyskusji na temat uczestnictwa z dyskusją na temat 
społeczeństwa, jego natury i wewnętrznej konstytucji, zgodnie z wielorakimi różnorod
nymi interpretacjami filozoficznymi, jakie na ten temat się pojawiły. W tej kwestii może 
okazać się użyteczne wzięcie pod uwagę zasady autonomii społecznej wspólnot, ponie
waż chodzi o zasadę, która odnosi się do ściśle określonej interpretacji społeczeństwa, 
przeciwstawionej filozofiom politycznym natury absolutystycznej, jak interpretacja 
T. Hobbesa57, oraz do koncepcji etycznej państwa, obecnej w filozofii G.W. Hegla, 
w marksizmie-leninizmie, w niektórych formach liberalizmu, a także we wszystkich 
dyktaturach i totalitaryzmach. W myśl tej koncepcji państwo jest depozytariuszem war
tości obywatelskiego współżycia i musi narzucać normy oraz treści, do których społe
czeństwo w całej swej złożoności jest zmuszone dostosować się; osoba i grupy społeczne 
okazują się więc niższe i podporządkowane państwu.

Zasada autonomii społecznej wspólnot zakłada natomiast, że osoba względem pań
stwa jest pierwotna i uprzednia, a z tego wynika, że również grupy społeczne i wspólno
ty „istnieją wcześniej” niż państwo, któremu przypada odpowiedzialność i zadanie 
uznania wartości obecnych w zbiorowościach społecznych oraz przyznania im prawa do 
wyrażenia siebie, rozwoju i swobodnego porównywania, którego celem jest budowanie 
wspólnego dobra. Uprzedniość „osoby” względem „państwa” okazuje się wobec tego 
wyróżnikiem filozoficznym, który uzasadnia zasadę autonomii społecznej wspólnot 
i który może prowadzić do ponownego odczytania różnych prądów filozoficznych, czę
sto celem wyodrębnienia ujęć teoretycznych sprzyjających bądź przeciwnych tej zasa
dzie.

Zasada integracji służb

Zasadę integracji służb można rozważać w stosunku do urzeczywistnienia zasady 
godności osobistej każdej istoty ludzkiej, ponieważ jest ona odpowiedzią na wymóg po
traktowania w sposób jednolity a nie rozdrobniony potrzeb osoby w zakresie organizacji 
usług. Należy podkreślić, że umiejscowieniu osoby w centrum uwagi pracownika od
powiada analogiczne umiejscowienie rodziny, jako „miejsca” odniesienia zintegrowanej 
analizy potrzeb oraz integracji usług i służb. Doprowadzając do jednolitej organizacji 
służb w podejściu do potrzeb oraz do zadań operacyjnych, umożliwiamy podmiotom
klientom pokonanie trudności, jakie nadal pojawiają się w stosunkach pomiędzy służ
bami społecznymi a służbą zdrowia  zarówno ze względu na brak jednolitości w sys
temie ładu instytucjonalnego, jak i ze względu na różnorodność poziomów zawodowych 
i organizacyjnych, istniejących w obydwu zakresach.

Dwumian osoba-rodzina -  wraz ze związanymi z nim zagadnieniami „dobrostanu” -  
może stanowić przewodnie kryterium realizacji zasady integracji poprzez odniesienie

56 Ibidem.
57 Na ten temat por.: L. Negri, Persona e Stato nel pensiero di Hobbes, Jaca Book, Milano 1987.
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teoretyczno-interpretacyjne do wątku „światów życia”58 i do sieci solidarności społecz
nej, pozwalających na stworzenie warunków do osiągnięcia skutecznego porozumienia 
z systemem służb. W myśl tego założenia interpretacyjnego  które znajduje inspirację 
filozoficzną w teorii E. Husserla o Lebenswelt (świecie, w którym żyjemy, świecie życia) 

 tylko w sytuacji, gdy osobę pojmuje się w solidarnej i organicznej relacji z jej własnym 
„codziennym światem życia” i gdy samą rodzinę pojmuje się jako „świat życia”, możli
we staje się realizowanie skutecznej sieci solidarności, a klient staje się interlokutorem, 
bohaterem i uczestnikiem w systemie służb, zachowując przy tym swą godność.

Można bowiem słusznie stwierdzić, że zdolność samoorganizacji i uczestnictwa 
klientów jest drogą, na której znajduje społeczne i polityczne potwierdzenie jedność 
i współzależność potrzeb osoby i rodziny (to samo dotyczy również organizacji służb). 
Te same możliwości transformacji kulturowej, instytucjonalnej, organizacyjnej i zawo
dowej systemu służb, które są niezbędne do integracji społeczno-zdrowotnej oraz inte
gracji różnych poziomów instytucjonalnych i zarządzania, zależą w dużej części od zdol
ności uczestników do wyjścia z anonimowości, do czego są często zmuszeni poprzez 
różne formy biurokracji po to, aby potwierdzić swą tożsamość społeczną. Zależą one 
także od dużych umiejętności nadawania znaczenia pewnym kwestiom i odpowiadania 
na pojawiające się potrzeby w sposób jednolity, zintegrowany, przy współpracy i mobili
zacji tych zasobów, które są obecne na danym terytorium.

WYMIAR PRAWNY

Wymiar prawny pracy socjalnej znajduje swe udokumentowanie w normach prawa 
konstytucyjnego oraz w podstawowych treściach praw człowieka. Zanim odniesiemy się 
do niektórych sformułowań zawartych w tekście Konstytucji (włoskiej  przyp. red.) 
należy, naszym zdaniem, wspomnieć o kilku elementach historii nowoczesnego konsty
tucjonalizmu, w którego ramach rozwinęły się i nabrały konkretnych kształtów instytu
cje współczesnych państw oraz same prawa człowieka.

Można zauważyć, iż w każdej epoce najważniejszym problemem z punktu widzenia 
prawnej organizacji społeczeństwa było wyodrębnienie bardziej ogólnych i wyższych 
względem innych norm, zwanych normami konstytucyjnymi. W społeczeństwach trady
cyjnych, rządzonych według sztywnej, tradycyjnej hierarchii i charakteryzujących się 
względnie statycznymi stosunkami społecznymi, problem ten rozwiązywano głównie po
przez uznanie praw pochodzenia boskiego lub praw o bardzo dawnej tradycji, które były 
stawiane ponad każdym innym prawem, wypracowanym przez ludzi. Z chwilą, gdy 
rozwinęły się społeczeństwa nowoczesne, charakteryzujące się dynamicznymi stosun
kami społecznymi oraz względną równością społeczną, normy tradycyjne zaczęto po
strzegać jako przeszkodę w swobodnym rozwoju społeczeństwa.

58 W tym kontekście przyjmujemy termin „świat życia” (tłumaczony również jako świat, w którym 
żyjemy  przyp. red.) według znaczenia opisanego przez A. Ardigó, Crisi di governabilità e mondi vitali, 
Capelli, Bologna 1980, s. 9 31.
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W ich miejsce zostały więc wprowadzone normy ogólne, zakorzenione w historii 
i ustanowione wolą ludzi, tzn. takie, na które glosowały bardziej lub mniej reprezenta
tywne zgromadzenia całego społeczeństwa. Ten zwrot dał początek nowoczesnemu kon
stytucjonalizmowi, tzn. ruchowi historycznemu, który spowodował epokową zmianę 
w systemach społecznych, wprowadzając po raz pierwszy idee wolności jednostkowej 
oraz równości wszystkich ludzi jako podstawowe zasady konstytucyjnej organizacji 
państw.

Podłoże historyczne nowoczesnego konstytucjonalizmu to liberalizm  ideologia, 
która uformowała się stopniowo w trakcie walki przeciwko państwu absolutnemu, tzn. 
państwu opartemu na nieograniczonej władzy jednej osoby: monarchy. Jednym z najbar
dziej dojrzałych i spójnych opisów teoretycznych liberalizmu politycznego są prawdopo
dobnie idee zawarte w drugim z dwóch „Traktatów o rządzie” Johna Locka59. Zasadą 
podstawową, na jakiej oparty jest teoretyczny system liberalny jest indywidualizm, czyli 
pogląd, że jednostka ma zawsze wartość absolutną i wobec tego stanowi element pier
wotny oraz nadrzędny w budowaniu społeczeństwa, a także organizacji politycznej 
i państwowej. Jednak idea liberalizmu w tym miejscu nie wyczerpuje się; wokół tego 
idealnego ośrodka stopniowo powstawały zespoły zasad (np. podziału władzy państwo
wej, zasad wolności obywatelskich i politycznych, ochrony praw jednostkowych), które 
zostały uznane za nienaruszalne prawa jednostki i za podstawowe prawa systemu pań
stwa. Zgodnie z tymi zasadami zadanie władzy państwowej winno być jednoznacznie 
negatywne, ponieważ państwo powinno wstrzymać własne działania w obliczu wolnej 
inicjatywy jednostek i zagwarantować im  również poprzez usunięcie niektórych prze
szkód natury społecznej  możliwie jak największą wolność samostanowienia i samore
alizacji.

Za ojczyznę nowoczesnego konstytucjonalizmu uważana jest Anglia, ponieważ w jej 
historii już od średniowiecza można znaleźć kilka wyjątkowych gwarancji wolności, jak 
Magna Charta Libertatum z roku 1215, jednak przede wszystkim dlatego, że wskutek 
„sławnej rewolucji” z roku 1688 powstał w tym kraju rząd konstytucyjny w nowocze
snym tego słowa znaczeniu, chociaż noszący jeszcze cechy wielu ograniczeń w dziedzi
nie równości i prawa do udziału wszystkich obywateli w życiu politycznym.

Jednakże pierwszym państwem, które stworzyło konstytucję spisaną w pełnym 
znaczeniu tego słowa w sposób realnie demokratyczny, były Stany Zjednoczone Amery
ki. Konstytucja amerykańska, poddana pod głosowanie w roku 1787, w dwa lata przed 
rozpoczęciem rewolucji francuskiej, dała instytucjonalne założenia dla tej, którą 
A. de Tocqueville określi pół wieku później jako najbardziej trwałą i postępową demo
krację liberalną na świecie60.

Pod względem ewolucji konstytucjonalizmu liberalnego, rewolucja francuska  wraz 
z „Deklaracją praw człowieka” z 1789 r. oraz trzema konstytucjami z lat 1781, 1793 
i 1795  jawi się jako przełomowy etap procesu historycznego, rozpoczętego rewolucją 
angielską i amerykańską; jednak w porównaniu z tymi ostatnimi rewolucja francuska 
wprowadziła kilka zmian, które wywarły wielki wpływ na historyczne urzeczywistnienie

59 J. Lock, Due trattati sul Governo, UTET, Torino 1948.

60 A. de Tocqueville, La democrazia in America, Capelli Bologna 1957.
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państwa liberalnego w Europie. Najważniejszą wśród nich jest niewątpliwie (już wcze
śniej opisana przez J.J. Rousseau) koncepcja prawa jako wyrazu woli ogółu61.

We Włoszech historię konstytucjonalizmu rozpoczyna Statut Albertyński, nadany 
w formie Charte octroyée62 przez Karola Alberta jego „ukochanym poddanym” Sardyń- 
czykom i Piemontczykom własnym aktem jednostronnym dnia 4 marca 1848 r.; statut 
ten obowiązywał  choć nie w sposób ciągły, gdyż w praktyce prawie całkowicie został 
zanegowany w okresie dwudziestoletniego panowania faszyzmu  aż do zakończenia 
drugiej wojny światowej. Drugiego czerwca 1946 r. bowiem obywatele włoscy w refe
rendum powszechnym opowiedzieli się za republiką, jako nową formą instytucji pań
stwa, i powierzyli Zgromadzeniu Konstytucyjnemu zadanie zredagowania nowej ustawy 
konstytucyjnej. Przedstawiciele wybrani do Zgromadzenia Konstytucyjnego  zdając 
sobie sprawę z poważnego kryzysu, w jaki popadło państwo liberalne oraz uwzględnia
jąc wnioski szerokich mas ludowych, które domagały się czynnego udziału w życiu re
publiki  skierowali swe wysiłki na budowanie nowego modelu państwa, jakie później 
zostanie określone jako „państwo socjalne”.

Główna idea państwa socjalnego przejawia się w określeniu różnicy funkcji państwa 
i społeczeństwa w tym znaczeniu, że państwo winno odzwierciedlać  o tyle, o ile jest to 
możliwe -  różne orientacje ideowe w społeczeństwie (pluralistyczna koncepcja państwa) 
oraz że każda grupa lub część społeczeństwa w pewien sposób wyodrębniona  szcze
gólnie obywatele gorzej usytuowani  musi uczestniczyć w redystrybucji dochodu wy
pracowanego przez państwo. Innymi słowy, państwo socjalne z natury swej jest pań
stwem demokratycznym, jako że  w odróżnieniu do państwa liberalnego, ograniczają
cego krąg „obywateli aktywnych” do tych najbogatszych  żadna grupa ani żadna część 
społeczeństwa nie może być wykluczona z reprezentacji politycznej, czy też pozbawiona 
możliwości wywierania wpływu na decyzje publiczne na równi z innymi. Ponadto pań
stwo socjalne jest państwem „interwencyjnym”, ponieważ -  inaczej niż w państwie libe
ralnym, które wstrzymywało się od interwencji w system społeczno-ekonomiczny  in
spiracją jest filozofia zakładająca czynną rolę państwa w stosunkach ekonomiczno
społecznych, w szczególności poprzez bezpośrednie uczestnictwo w produkcji i w roz
dzielaniu dóbr oraz usług, poprzez czuwanie i korygowanie działania rynku i mechani
zmów wolnej konkurencji, poprzez określanie sposobów redystrybucji dochodu narodo
wego idącej wielorakimi kanałami, wśród których można wspomnieć takie, jak polityka 
podatkowa i polityka cen, państwowa pomoc na rzecz osób najbiedniejszych i niezdol
nych do pracy, zagwarantowanie prawa do nauki oraz wydanie rozporządzeń prawnych, 
regulujących zatrudnienie.

W odniesieniu do szczególnych kwestii omawianych w naszym opracowaniu, może 
okazać się słuszne wyszukanie w formach włoskiego systemu prawnego odniesień budu
jących prawny wymiar zasad pracy socjalnej. Analogiczną czynność  którą sugerujemy 
jako użyteczne ćwiczenie  można przeprowadzić w odniesieniu do systemu prawnego 
państwa polskiego. W szczególności należy szukać tych odniesień w normach, które

61 J.J. Rousseau, Scritti politici, UTET, Turyn 1970 .

62 Typowe wyrażenie francuskie oznaczające „kartę  nadaną w sposób bardziej lub mniej łagodny 
przez władcę absolutnego.
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w ustawie konstytucyjnej odnoszą się do podmiotu relacji społecznej, czyli osoby i spo
sobu zorganizowania stosunków interpersonalnych.

Ogólnie ujmując, możemy zauważyć, że zasada godności osobistej każdego czło
wieka oraz zasada społecznej autonomii wspólnot znajdują podstawę prawną o charak
terze komplementarnym w art.2 Konstytucji (włoskiej  przyp. red.), który mówi: 
„Republika uznaje i gwarantuje nienaruszalne prawa człowieka  zarówno jako jed
nostki, jak i członka zbiorowości, w których rozwija się jego osobowość...”. Artykuł ten 
uznaje wyższość osoby względem społeczeństwa i państwa, ale stwierdza równocześnie, 
że osobowość ludzka przejawia się poprzez organiczną przynależność do poszczególnych 
wspólnot społecznych, w których stopniowo się rozwija i doskonali. Innymi słowy, sys
tem prawny państwa uznaje i gwarantuje nie tylko prawa jednostki jako nienaruszalne, 
tzn. mające podstawę, która jest bardziej pierwotna niż sam pozytywny system prawny 
ustalony przez ludzi, lecz także prawa jednostek połączonych we wspólnoty, którym 
w ten sposób gwarantuje się autonomię wobec państwa. Wymieniana konstytucyjna 
gwarancja „autonomii społecznych” jest podstawą zasady pluralizmu, bez której nie 
można mówić poważnie o państwie demokratycznym.

We Włoszech zasada wolności osoby znajduje odzwierciedlenie w art. 13 Konstytucji 
(„wolność osobista jest nienaruszalna”) oraz -  w znaczeniu ogólniejszym -  w artykułach 
dotyczących stosunków obywatelskich (Tytuł I); zasada równości społecznej znajduje 
swój wyraz w artykule 3: „Wszyscy obywatele mają równą godność społeczną i są 
równi wobec prawa  bez względu na płeć rasę, język, religię, poglądy polityczne, oso
biste i społeczne warunki życia”.

Odnośnie do tego artykułu Konstytucji możemy przywołać cytowane już słowa don 
Milaniego, który stwierdza, że „równy podział pomiędzy równymi jest sprawiedliwością, 
lecz między nierównymi jest najwyższą niesprawiedliwością”63, co oznacza, że prawo 
staje się równe dla wszystkich tylko wtedy, gdy pamięta się o specyficznych wymogach 
branego pod uwagę podmiotu oraz o różnej ilości i jakości potrzeb osobistych. Ponadto 
należy podkreślić, że stwierdzenie równości obywateli wobec prawa i wobec władz pań
stwowych nie wystarczy, aby zapewnić równy udział w życiu społecznym i politycznym. 
Potwierdzają to zróżnicowania wynikające z odmienności natury fizycznej i umysłowej, 
prócz różnic spowodowanych czynnikami natury społecznej i ekonomicznej.

Z tego względu należy podkreślić, że zasada równości implikuje zasadę walki z  mar
ginalizacją. Ten „dynamiczny” wymiar równości znajduje wyraz w drugim punkcie ar
tykułu 3, określającym zadania władz publicznych nie tylko w odniesieniu do równości, 
lecz także w odniesieniu do wolności obywateli („Zadaniem Republiki jest usuwanie 
przeszkód natury ekonomicznej i społecznej, jakie  ograniczając faktycznie wolność 
i równość obywateli  przeszkadzają w pełnym rozwoju osoby ludzkiej oraz efektywny 
udział wszystkich pracowników w organizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej 
państwa”). Działanie państwa musi więc polegać na wypracowaniu otwartego i dającego 
się modyfikować systemu interwencji, którego celem jest zagwarantowanie, popieranie 
i integrowanie społecznych praw osoby.

63 Por. przypis 52.
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Zasada solidarności znajduje wyraźne odzwierciedlenie w art. 2 Konstytucji  tam, 
gdzie stwierdza się, że Republika „wymaga spełnienia niezaprzeczalnych obowiązków 
solidarności politycznej, ekonomicznej i społecznej”. Człowiek uznawany jest tu za soli
darnego z grupą i wspólnotą, do której należy; innymi słowy, człowiek pojmowany jest 
jako „człowiek społeczny” lub -  precyzując dokładniej -  jako „osoba”. Celem lepszego 
zrozumienia różnicy między pojęciem człowieka jako Jednostki” („indywiduum”) i jako 
„osoby” odsyłamy do rozważań zawartych w rozdziale na temat wymiaru filozoficznego 
pracy socjalnej. W tym miejscu zamierzamy podkreślić, że człowiek zakwalifikowany 
jest w Konstytucji włoskiej jako „osoba” a nie jako Jednostka”, ponieważ rozumiany 
jest jako ktoś oznaczający się naturalnym otwarciem w kierunku sobie podobnych i na
daje mu się niezaprzeczalny obowiązek solidarności z innymi ludźmi.

Zasada partycypacji znajduje wyraz w wielokrotnie cytowanym art.3 Konstytucji: 
tam, gdzie wskazano jako cel, do którego należy dążyć, „efektywne uczestnictwo 
wszystkich pracowników w organizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej państwa” 
oraz podkreślono korelację pomiędzy rozwojem osobowym i urzeczywistnieniem prawa 
do rozwoju na polu politycznym, gospodarczym i społecznym. Istnieją więc uzasadnione 
powody, aby twierdzić, iż efektywna zdolność uczestniczenia w organizacji społeczeń
stwa okazuje się równocześnie oznaką i miarą własnego rozwoju osobowego, a także na
rzędziem jego popierania i realizowania. W tym względzie słusznie zauważono, że jeżeli 
uczestnictwo ma być „narzędziem pokonywania nierówności, to musi być chronione 
i osłaniane w obrębie pewnego planu ogólnego” oraz Jeżeli organizacja systemu dobro
bytu ma rzeczywiście oprzeć się na zasadzie uniwersalności i równości, potrzebuje wów
czas realnego i pełnego uczestnictwa”64.

Zasada integracji służb -  jeśli chodzi o integrację między sektorem publicznym 
i prywatnym  znajduje swój wyraz w art. 38 Konstytucji, gdzie stwierdza się, że 
„zadaniami przewidzianymi w tym artykule (dotyczącymi realizacji prawa do opieki  
przyp. red.) zajmują się organy i instytucje podlegające państwu lub zintegrowane przez 
państwo” i że „opieka prywatna jest dobrowolna”. Ponadto integracja służb  zarówno 
„sektorów państwowego i prywatnego”, jak i sektorów „socjalnego i sanitarnego”, jest 
zawarta w Ustawie N°833/78 oraz licznych ustawach regionalnych dotyczących reali
zacji reformy sanitarnej i uporządkowania opieki społecznej65.

Przypomnijmy wreszcie, że taka integracja jest przesłanką dla prawa do zdrowia, 
usankcjonowanego artykułem 32 Konstytucji  przede wszystkim w sytuacji, gdy zdro
wie rozumiane jest zgodnie z dobrze znaną definicją Światowej Organizacji Zdrowia

64 G. Sarpellon -  F. Vian, Partecipazione: si o no?, w: G. Rossi -  P. Donati, Welfare State. Problemi 
e alternative, F. Angeli, Milano 1982, s. 462 479. Cytaty pochodzą ze s. 479.

65 Por. w szczególności ostatni punkt art. 15 ustawy 833/78, która powierza władzom regionu zada
nie ustalenia „norm dla skoordynowanego i zintegrowanego zarządzania służbami lokalnej jednostki sani
tarnej (odpowiednik ZOZ  przyp. red.) i lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, a także odnośne 
przepisy wykonawcze na poziomie regionu, wśród których sygnalizujemy ustawę Regionu Lombardia 
N l/86 dotyczącą „Reorganizacji i programowania Służb Socjalno Opiekuńczych , która w sposób wzo
rowy ukazuje normy służące takiemu właśnie skoordynowanemu i zintegrowanemu zarządzaniu, podno
sząc w tym rolę gminy, a następnie regionu, jako istotną przesłankę realizowania integracji między sekto
rem socjalnym i sanitarnym.
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(WHO) jako „dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, czyli jako sytuacja całkowite
go dobrostanu osoby”. W tym względzie warto przypomnieć także, że w 1978 r. WHO 
zaproponowała w Ałma Acie  jako jeden z celów, do których należy zmierzać na po
ziomie międzynarodowym  „promowanie jak najściślejszej współpracy służb sanitar
nych ze wszystkimi pozostałymi sektorami zajmującymi się ochroną zdrowia, wchodzą
cymi w skład służb opieki społecznej”66.

WYMIAR ETYCZNY

W ostatnich latach mamy do czynienia z odrodzeniem się zainteresowania etyką 
wśród pracowników socjalnych  i to zarówno w skali międzynarodowej, jak i w skali 
kraju67. We Włoszech, gdzie w znacznie większym stopniu niż w innych krajach zabra
kło ciągłości tego zainteresowania ze strony pracowników służb społecznych, podjęcie 
inicjatyw, które pozwoliłyby uściślić zagadnienie oraz wnieść wkład w dorobek między
narodowy, jest niewątpliwie znaczące.

Ponadto warto rozważyć etyczny wymiar pracy socjalnej jako wynikający z zasad 
filozoficznych, stojących u podstaw działania pracowników służb społecznych. Zgadza
my się bowiem z twierdzeniem R. Constable’a, iż istnieje etyczny wymiar pracy socjal
nej, który zależy od znaczeń przypisywanych społecznemu charakterowi człowieka oraz 
relacji pomocy, charakterystycznej dla tego zawodu68. Pracownicy socjalni działając 
bowiem w instytucjach skierowanych na pomoc drugiemu człowiekowi  szczególnie 
w instytucjach pomagających nieletnim, rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz 
starszym  jak też w innych instytucjach, których działanie skierowane jest na osoby 
znajdujące się w sytuacji poważnej potrzeby lub których warunki życiowe uległy rady
kalnej zmianie, np. osoby nieprzystosowane (chorzy umysłowo, narkomani, alkoholicy, 
więźniowie itp.), codziennie stają twarzą w twarz wobec podstawowych zagadnień 
etycznych, takich jak kwestia wartości życia ludzkiego w jego stadium początkowym 
i końcowym, a także wobec problemów nasuwających ściśle określone oceny wartościu
jące na temat możliwości przywrócenia warunków życiowych i wolności takich, jakie 
byłyby do przyjęcia przez jednostkę i przez społeczeństwo.

Takie kwestie mogą zostać ostatecznie rozwiązane jedynie w sytuacji, gdy zostaną 
odniesione do podstawowych zasad filozoficznych, na których opiera się praca socjalna 
i które muszą również kształtować jej etykę. W tym miejscu należy podkreślić możliwe 
różnice „znaczeń” istniejące pomiędzy pracownikami służb społecznych, a także między 
kulturą zawodową pracy socjalnej, poszczególnymi pracownikami a klientami tychże

66 Cytat znajduje się w: Villa (red.), L 'integrazione annunciata, s. 8.

67 W skali międzynarodowej i w skali kraju przypomnijmy np. numery czasopism, które poświęcono 
monografiom na temat etyki: : „Social Thought nr 3/4, 1989; „Social Work”, nr 1, 1991; „Informations 
Sociales , nr 9, 1991; „La Professione Sociale , nr 1, 1991; „Politiche sociali e servizi nr 2, 1991 i in
ne.

68 R. Constable, Relacja i członkostwo jako podstawy etycznego myślenia w pracy socjalnej, w: Ze
szyty Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii UJ, zeszyt I, 1994.
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służb, szczególnie w społeczeństwie, które w istotny sposób charakteryzuje pluralizm 
kulturowy i ideologiczny. W związku z tym można mówić o „czynnikach różnicujących” 
wartości istniejące w obrębie samej kultury zawodowej, aby ukazać różnice „wraż
liwości”, zachodzące pomiędzy pracownikami służb społecznych i które to różnice 
„wrażliwości” należy koniecznie ze sobą skonfrontować przy rozwiązywaniu najbardziej 
skomplikowanych „dylematów etycznych”, jakim zawód ten musi stawiać czoła69.

Podstawowe zasady filozoficzne pracy socjalnej należy  niezależnie od stopnia ich 
jednorodności  konfrontować z systemem prawnym społeczeństwa i z organizacją służb 
po to, aby zweryfikować ich spójność -  lub też jej brak -  z normami pozytywnymi oraz 
z organizacją służb, a także po to, aby umożliwić odpowiednie opracowanie i spraw
dzenie w praktyce kodeksu etycznego, który w sposób krytyczny bierze pod uwagę 
wszystkie te zmienne.

Nie zamierzamy pogłębiać dyskusji na temat możliwej różnorodności odniesień 
etyczno-filozoficznych w stosunku do pracy socjalnej, a także na temat ich spójności 
z odniesieniami prawno-organizacyjnymi. Nie oznacza to, że nie uświadamiamy sobie 
wagi tych zagadnień; zamierzamy podkreślić znaczenie, jakiego nabiera wymiar etyczny 
pracy socjalnej przede wszystkim z perspektywy socjologii zawodu. Do tradycyjnych 
kanonów tego zakresu badań należy bowiem wyodrębnienie kodeksu etycznego jako e  
lementu charakteryzującego rozwój i potwierdzenie społeczne zawodu oraz jego uznanie 
przez społeczność, w obrębie której przyszło działać jego przedstawicielom.

E. Greenwood twierdzi na przykład, że kodeks etyczny wchodzi w zakres istot
nych „atrybutów”, jakie zawód powinien posiadać, aby nim być70; podobnie uważa 
W.A. Friedlander twierdząc, że kodeks norm etycznych figuruje wśród tych wymogów, 
które praca socjalna spełnia i które pozwalają uznać taką działalność za zawód71. Rów
nież B. Barber dostrzega w opracowaniu i rozpowszechnieniu kodeksu etycznego próbę 
wzmocnienia cech i orientacji zawodowej określonej grupy społecznej, której aspiracją 
byłoby pełne uznanie jej statusu zawodowego72, H.L. Wilensky natomiast, badając pro
ces profesjonalizacji, wychodzi z założenia, że dla wszystkich zawodów istnieje pewne 
typowe następowanie po sobie wydarzeń i wymienia urzędowo skodyfikowane normy 
etyki zawodowej jako jedno z typowych wydarzeń oraz przypomina, że w Stanach Zjed
noczonych social workers nadali formę urzędową swemu kodeksowi w 1948 r.73.

69 Por. w tym względzie F.G. Reamer, Ethical Dilemmas in Social Service, Columbia University 
Press, New York 1982; Values and Ethics, w: AA.VV. Encyclopedia o f  Social Works, ss. 801 809.

70 E. Greenwood, Attributes o f  a profession, w: „Social Work”, n. 2, 1957, s. 44 55; częściowo 
przetłumaczono w: G.P. Prandstraller (red.) Sociologia delle professioni, Città Nuova, Roma 1980, 
s. 103 118.

71 W.A. Friedlander -  R.Z. Apte, Introduction to Social Welfare, Prentice-Hall, Englewood Cliff -  
New Jersey 1961.

72 B. Barber, Some Problems in the Sociology o f  Professions, w: „Deadalus , 1963, ss. 669 688.

73 H.L. Wilensky, The professionalisation o f  everyone?, w: .American Journal of Sociology”, 1960, 
s. 33 55.
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Dyskusję na temat kodeksu etycznego rozpoczęto we Włoszech dopiero niedawno74; 
jednakże fakt, iż Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych (Ass.N.A.S.) należy 
do International Federation of Social Workers (I.F.S.W.), zobowiązuje do przyjęcia 
„Międzynarodowego Kodeksu Etycznego Pracy Socjalnej”, opracowanego przez tę Fe
derację w roku 1976, a także najnowszej „Deklaracji zasad etycznych w pracy socjal- 
nej

Kodeksy etyczne pracy socjalnej istnieją aktualnie w tych krajach, w których zawód 
ten osiągnął wysoki stopień oganizacji i znalazł formalne uznanie społeczeństwa. W nie
których krajach doszło do powtórnego zrewidowania istniejących wcześniej kodeksów  
jak stało to się w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1990 r. dokonano przeglą
du kodeksu przyjętego w 1979 r. przez National Association of Social Workers 
(N.A.S.W.), który z kolei wszedł w miejsce zmienionej w 1960 r. wersji pierwotnego ko
deksu z 1948 r.

Po lekturze różnych kodeksów poszczególnych krajów76 odnosi się wrażenie, że ist
nieje pewna tendencja łączenia zasad i norm dotyczących postawy zawodowej pracow
ników socjalnych, będąca konsekwencją wysiłku w kierunku określenia wspólnej tożsa
mości zawodowej pracowników socjalnych całego świata. Pomimo to da się zauważyć, 
jak bardzo czynniki społeczno-kulturowe oraz systemy prawne obowiązujące w poszcze
gólnych państwach określają ducha kodeksów tych krajów; z drugiej strony zaś nie da 
się uniknąć tego, aby normy etyczne nie wynikały z zasad filozoficznych i prawno  
organizacyjnych, istniejących w określonej kulturze i w ustrojach społecznych różnych 
narodów.

W sposób najbardziej uogólniony zasady etyczne w pracy socjalnej zostały ukazane 
i wprowadzone do „Deklaracji zasad etycznych w pracy socjalnej” oraz w pięciu po
czątkowych punktach „Międzynarodowego Kodeksu Etyki Pracy Socjalnej” sformuło
wanych następująco:
-  „każda istota ludzka posiada swą jedyną i niepowtarzalną wartość -  niezależnie od 

pochodzenia, wieku, płci, wyznania, rasy, warunków społeczno-ekonomicznych, jak 
również tego, czy jest zdolna wnosić jakiś wkład w życie społeczne,

 każda osoba ma prawo do samorealizowania się w takim zakresie, w jakim nie inge
ruje tym samym w prawa drugiej osoby, w tym w prawo równości i sprawiedliwo
ści,

-  każde społeczeństwo -  niezależnie od ustroju -  musi zabiegać o zagwarantowanie 
dobrobytu w stopniu najwyższym, możliwym do osiągnięcia dla wszystkich jego 
członków,

 pracownik socjalny jest odpowiedzialny za zaangażowanie własnej wiedzy i umiejęt
ności w pomoc, jakiej udziela pojedynczym osobom, grupom i społecznościom, po

74 Odsyłamy do czasopisma „La Professione sociale , nr 1, 1991, pod redakcją Centro Studi di Ser
vizio Sociale z Bolonii.

75 Na temat międzynarodowego kodeksu pisze „La Revue Francaise de Service Social , nr 111, 1976 
i tekst przytoczony przez L. Graziosi, Codigos de Etica del Servicio Social, Ed. Hummanitas, Buoenos 
Aires 1976.

Zebranych w: Grazziosi, Codigos..., op. cit.
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to, aby zapobiegać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe, jakie mogą powstać pomię
dzy osobami i społecznościami oraz aby likwidować ich skutki,

 pierwszym obowiązkiem pracownika socjalnego jest służenie klientom; ten obowią
zek winien poprzedzać każdy inny poszczególny interes lub ideologię.”
Bardzo szczegółową analizę różnych kodeksów poszczególnych krajów przeprowa

dziła L. Grazziosi77, opracowując analityczny schemat, w którym zebrała najbardziej 
powszechne zagadnienia zawarte w kodeksach oraz wskazując miejsca, w których za
gadnienia te występują. Analizę tę przeprowadzono z wykorzystaniem indeksu tema
tycznego, podzielonego na dziesięć rozdziałów, w których rozważono: I  cele zawodu, 
II -  szacunek dla klientów, III -  postawy wobec kolegów i wobec przełożonych, IV -  
poszanowanie godności zawodowej, V  postawy wobec własnego zawodu, VI  posta
wy wobec innych zawodów, VII  postawy wobec instytucji i jednostek służb społecz
nych, VIII -  postawy względem wspólnoty i problemów społecznych, IX -  postawy 
względem władz publicznych oraz X  zagadnienia dotyczące stosowania kodeksu etycz
nego.

Pomimo że opracowanie L. Grazziosi dotyczy połowy lat 1970. i posiada pewne 
braki -  także w odniesieniu do okresu, w którym powstało -  jest ono nadal jednym 
z najbardziej kompletnych i wyczerpujących opracowań badawczych na temat kodeksów 
etyki zawodowej pracy socjalnej. Ponadto  stosując schemat L. Grazziosi i pamiętając
0 ilości i o jakości „zagadnień” obecnych w każdym kodeksie  można pogrupować 
różniące się między sobą kodeksy poszczególnych państw (wykluczając z tego kodeks 
międzynarodowy), w trzy „rodziny”78:

 Rodzina A: Kodeksy Meksyku, Ameryki Południowej, Filipin, U.S.A.,
 Rodzina B : Kodeksy Peru, Brazylii, Chile, Francji, Kostaryki, Porto Rico, Norwe

gii, Belgii,
 Rodzina C : Kodeksy Panamy, Singapuru, Australii, Kolumbii.

Zauważono, że kodeksy z Rodziny A  poza rzadkimi odniesieniami do zachowań
1 do konkretnych postaw zawodowych  mają wspólną formę wyrażenia deklaracji 
„wiary w zasady i wartości zawodu”. Dla kodeksów z Rodziny B natomiast charaktery
styczne okazuje się analityczne wyliczenie wartości w typowych zachowaniach zawodo
wych. W kodeksach z Rodziny C można podkreślić interesującą próbę łączenia zdecy
dowanej syntetyczności kodeksów z Rodziny A z analityczną konfiguracją działalności 
zawodowej pracownika socjalnego tak, jak to zostało ujęte w kodeksach z Rodziny B, 
niemniej jednak rezultaty są niepełne, fragmentaryczne.

Jeżeli zawierzyć przytoczonej interpretacji, to wydaje się, że pełnej i wyczerpującej 
syntezy jeszcze nie przeprowadzono; w tym celu byłoby może korzystne poczynienie 
pewnych wysiłków w kierunku rozwinięcia i ponownego opracowania etycznego wymia
ru pracy socjalnej w różnych kodeksach etycznych i, być może, nie byłoby zbędne opra
cowanie pewnego specjalnego kodeksu dla włoskich pracowników socjalnych, pamięta

77 L. Grazziosi, Codigos...
78 Propozycja, którą tu ilustrujemy, została opracowana przez M. Colzani, I  codici dentologici nella 

professione dell 'Assistente Sociale, Praca dyplomowa w Scuola Regionale per Operatori Sociali „La No
stra Famiglia di Bosisio Parini (CO), Rok szkolny 1986/87.
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jąc przy tym o osiągnięciach i ograniczeniach wynikających z tego, co dotychczas uzy
skano w trakcie prób dokonania „udanej” syntezy, odpowiadającej rzeczywistości służb 
społecznych we Włoszech.

INTERPRETACJA SOCJOLOGICZNA

W świetle dotychczasowych rozważań na temat pracy socjalnej proponujemy  tytu
łem przykładu  socjologiczną interpretację charakterystycznych wartości zawodu po
przez zastosowanie „strukturalnych alternatyw orientacji wartości”, potocznie zwanych 
„zmiennymi strukturalnymi” (pattern variables), jakie T. Parsons definiuje i omawia 
w książce poświęconej systemowi społecznemu79. T. Parsons powróci jeszcze do tego 
w późniejszych pracach i wprowadzi pewne zmiany, zmniejszając ilość zmiennych 
z pięciu do czterech. My odwołamy się tu do ich pierwotnego sformułowania stwierdza
jąc -  co powtarzamy za samym Parsonsem80 -  że w oczywisty sposób można je odnieść 
do wprowadzonego przez F. Tönniesa przeciwstawienia „wspólnoty” i „społeczeń
stwa”81. Zmienne strukturalne umiejscowione są bowiem w wymiarach, w których socjo
logia klasyczna opisała przejście od społeczeństw tradycyjnych do społeczeństw nowo
czesnych.

Być może, warto w tym miejscu przypomnieć, że Comte wyjaśnił takie przejście, 
posługując się „prawem trzech stadiów” (od stadium „teologicznego” poprzez stadium 
„metafizyczne” do stadium „pozytywnego”); Spencer zaś  z perspektywy „ewolucji 
społecznej”  za pomocą przejścia od tego, co „proste” do tego, co „złożone” oraz za 
pomocą przejścia od „społeczeństwa militarnego” do „społeczeństwa przemysłowego”; 
natomiast K. Marks posłużył się dialektyką ukazując relacje między burżuazją, posiada
jącą własność środków produkcji a proletariatem miejsko-przemysłowym. Z kolei Durk
heim opracował kategorie „solidarności mechanicznej” i „solidarności organicznej”, 
z którymi  jak się okazuje  są w pewnym sensie powiązane symetrycznie i odpowied
nio kategorie „wspólnoty” (Gemeinschaft) i „społeczeństwa” (Gesellschaft) F. Tönniesa. 
Można zauważyć, że w parsonowskim ujęciu zmiennych odnaleźć można ślady myśli 
M. Webera na temat „typów idealnych” działania społecznego: działać można racjonal
nie mając na uwadze cel, działać można racjonalnie mając na uwadze wartości, ale 
działać można także kierując się emocjami lub tradycją82.

Warto podkreślić, że „zmienne strukturalne” T. Parsonsa stanowią „najbardziej zło
żoną próbę, jaką podjęła współczesna socjologia, aby zbliżyć się do rozwiązania pro

79 T. Parsons, Il sistema sociale, Ed. Comunità, Milano 1965, s. 65 74.
80 T. Parsons  E. A. Shils, Toward e General Theory o f  Action, Harvard University Press, 1951, 

s. 41 45. W tym względzie por. również interpretacje przedstawione przez B. Turnera, L industrialismo,
F. Angeli, Milano 1978, s. 56 62; L Gallino, Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 1978, s. 741 743; 
J. Habermas, Teoria dell agire comunicativo, t.n, Il Mulino, Bologna 1986, s. 844 849.

81 F. Tonnies, Comunità e società, Ed. Comunità, Milano 1963.
82 Opracowane przez T. Parsonsa w: La struttura dell azione sociale, Il Mulino, Bologna 1962. 

W nowym wydaniu z r. 1986 na s. 688 697.
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blemu -  obecnego w badaniach socjologicznych już od połowy XIX wieku -  tj. do prze
prowadzenia klasyfikacji relacji i norm społecznych, co pozwoliłoby określić jedno
znacznie specyficzne różnice strukturalne, istniejące między społeczeństwami nowocze
snymi a społeczeństwami tradycyjnymi”83.

„Zmienne strukturalne” są więc dla nas punktem odniesienia nie ze względu na 
szczególne upodobanie do strukturalnego fiinkcjonalizmu T. Parsonsa, lecz ze względu 
na ich niepodważalną wartość analityczną w stosunku do „zorientowania na wartości” 
w rolach społecznych  w szczególności w tych, jakie odnoszą się do działań zawodo
wych.

Po takim koniecznym wstępie rozważmy teraz zmienne strukturalne, odnosząc je do 
typowych wartości pracy socjalnej. Pierwsza para takich zmiennych dotyczy wyboru 
między działaniem emocjonalnie uzasadnionym a działaniem neutralnym pod względem 
emocjonalnym; w języku T. Parsonsa afektywne zaangażowanie występuje w zestawie
niu z neutralnością afelctywną (the gratification -  discipline dilemma: affectivity ver
sus affective neutrality). Rozważając dylemat dotyczący drugiej pary zmiennych, pod
miot działający winien zadecydować, czy należy myśleć tylko o sobie samym i o wła
snych interesach, czy nadać znaczenie interesom zbiorowości i dobru wspólnemu; chodzi 
tu o orientację indywidualistyczną przeciwstawioną orientacji nastawionej na dobro 
zbiorowości (the private versus collective interest dilemma: self versus collectivity 
orientation). Tę parę zmiennych T. Parsons usunie z późniejszych swych studiów84.

Trzeci dylemat wiąże się z alternatywą traktowania drugiego podmiotu relacji jako 
członka grupy lub kategorii, posiadającego właściwości uniwersalne (np. traktowanie 
osoby jako obywatela, który posiada wspólne ze wszystkimi innymi obywatelami, uni
wersalne prawa obywatelskie), bądź też jako źródła prywatnej gratyfikacji szczególnego 
rodzaju. W tym drugim przypadku problem polega na tym, czy dochodzi czy nie do 
różnic w traktowaniu osób, z którymi podmiot działający powiązany jest szczególnego 
charakteru relacją (krewni, przyjaciele, członkowie jakiejkolwiek grupy  ze względu na 
przynależność do tejże grupy) i innych osób, posiadających te same atrybuty i właściwo
ści, za wyjątkiem tej szczególnej relacji, która powoduje ich dyskryminację. T. Parsons 
słusznie zauważa, że taka dyskryminacja nie przystaje do koncepcji normy uniwersali- 
stycznej: chodzi więc o dylemat uniwersalizm czy partykularyzm (the dilemma o f tra
scenderne versus immanence: universalism versus particularism).

Czwarta para zmiennych implikuje alternatywę traktowania osoby ze względu na jej 
cechy wrodzone  zarówno indywidualne jak i społeczne  lub traktowania jej ze wzglę
du na określone podmiotowe zdolności do osiągania pewnych wyników i do działania na 
płaszczyźnie społecznej; chodzi o wybór pomiędzy przypisaniem (cechy wrodzone uwa
żane są za czynniki „przypisywane”) a realizacją lub samorealizacją, rozumianą jako 
zdolność jednostki do samodzielnego osiągania określonych wyników w życiu społecz
nym (the choice between object modalities: performance versus quality).

83 L. Gallino, Dizionario di sociologia, s. 741 742. Tego samego autora również por. La teoria del 
sistema sociale di TalcottParsons, Einaudi, Torino 1966.

84 Począwszy od: T. Parsons  J. Smelser, Economia e società, F. Angeli, Milano 1970. Por. także 
uwagi na ten temat w: Habermas, Teoria dell agire comunicativo, s. 876 880.
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Piąta i ostatnia para zmiennych odnosi się do alternatywy traktowania osoby w po
wiązaniu z jej określoną rolą i w sposób instrumentalny, (tak, jak dzieje się to w stosun
kach narzuconych przez biurokrację i w stosunkach formalnych), lub też traktowania jej 
w sposób „aspektywny” w jej złożoności lub integralności jako osobowość, na którą 
składa się wiele elementów i ról społecznych (jak dzieje się to w relacjach rodzinnych 
i przyjacielskich). W tym przypadku mamy do czynienia ze specyficznością przeciw
stawioną aspektywności (the definition o f  the scope o f  interest in the object: specificity 
versus diffusensess).

Podsumujemy te pięć par zmiennych strukturalnych odnoszących się do kategorii 
„wspólnoty” i „społeczeństwa” (grup umownych), rozumianych  w znaczeniu podanym 
przez F. Tönniesa  jako idealne typy struktur społecznych, którym na płaszczyźnie 
działań społecznych odpowiadają typowe wartości.

W tabeli A przedstawiliśmy schematycznie takie zbiorcze zestawienie, wskazując 
kursywą orientacje na wartości, które uważamy za charakterystyczne dla zawodu pra
cownika socjalnego i powiązane z zasadami jego pracy oraz ze sposobem tworzenia 
przez niego relacji z klientami.

Według naszej analizy orientację na wartości powiązane ściśle z zasadami pracy so
cjalnej określają następujące zmienne:
-  neutralność afektywno, rozumiana jako rezygnacja z emocjonalnego, partykulary- 

stycznego zaangażowania i z bezpośrednich gratyfikacji osiąganych w stosunkach 
z klientami, a także jako akceptacja dyscypliny zawodowej; to oczywiście nie wy
klucza konieczności postawy „empatii” ze strony pracownika wobec klienta85, a tak
że nie wyklucza postawy uznania wymiaru emocjonalnego i jego „słusznego umiej
scowienia” w ramach zawodu pracownika socjalnego86,

85 Na temat empatii, rozumianej jako „pierwszy krok w procesie otwarcia się na innych , por.: 
A. Ardigò, Per una sociologia oltre ilpost-modemo, Laterza, Bari 1988, s. 44-48 i 132-133.

86 Porównaj niedawne opracowanie tematu roli uczuciowości w pracy socjalnej autorów O. Cellen  
tani i R. Ramoscelli, Il pensare e l agire nell intervento di servizio sociale: il ruolo dell attività, w: 
O. Cellentani  P. Gudicini, Il servizio sociale tra identità e prassi quotidiana, F. Angeli, Milano 1989. 
Należy koniecznie wyjaśnić, że przez „neutralność emocjonalną  rozumiemy (jeśli poprawnie interpretu
jemy myśl T. Parsonsa) kontrolę uczuciowości, a nie jej wyeliminowanie. W tym znaczeniu można zgo
dzić się z następującym stwierdzeniem: „...w teoretycznych omówieniach pracy socjalnej częściej mó
wiono o konieczności wypracowania koncepcji na temat stosunku neutralnie emocjonalnego pracownik  
klient, gdzie działanie zawodowe charakteryzuje się oddaleniem i wstrzymaniem się od emocjonalnego 
uczestniczenia, co jest podstawową przesłanką do określenia zawodowego znaczenia stosunku pomocy. 
Wszystko to oznacza jakby pewnego rodzaju odrzucenie, czy też obawę przed składnikiem emocjonalnym. 
Natomiast podstawowym i związanym z zasadą realności wydaje się być uznanie wymiaru emocjonalnego 
oraz jego słuszne umiejscowienie w obrębie stosunku pracownik klient. Ważne jest więc, aby osobie, któ
ra przynosi do nas swe cierpienie i własną historię, najczęściej nacechowaną udręką i niepokojem, nie 
osiągniętymi celami, powtarzającymi się porażkami, dać odczuć, że ją  rozumiemy, że może nas użyć j ako 
pojemnik, do którego wrzuci swe udręki; ważne jest, abyśmy byli świadomi tych procesów, w ten sposób 
fakt uznanej emocjonalności może przekształcić się w doskonałe narzędzie techniczne  {tamże, s. 135). 
Wydaje nam się, że „techniczne zastosowanie uczuciowości dobrze interpretuje to, co T. Parsons rozu
miał rzeczywiście jako „neutralność emocjonalną  i co bardzo często w  teoretycznych opracowaniach oraz 
w praktyce pracy socjalnej bywało mylnie interpretowane.
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 orientacja na dobro zbiorowe rozumiane jako dobro wspólne, a nie przewaga pry
watnych interesów pracownika,

 uniwersalizm, który jest związany z zasadą równości i z odrzuceniem jakiejkolwiek 
dyskryminacji,

 przypisanie i realizacja, nie przeciwstawione sobie lub występujące jako alternaty
wa, lecz rozważane w sposób łączny i komplementarny jako elementy, które charak
teryzują podmiot w jego indywidualnej integralności,

 „aspektywność” (diffusiveness), rozumiana jako odpowiednie potraktowanie osoby 
w całej jej złożoności, czyli poza jakąkolwiek formą stronniczości, fragmentaryczno
ści, podziałów biurokratycznych, formalizmu i oczekiwań co do roli.

Nie przyjęliśmy antytezy ani struktury parsonsowskiego dylematu istniejącego po
między przypisaniem a realizacją ponieważ uważamy  o czym wspomniano wcześniej

 że w pracy socjalnej należy ujmować osobę całościowo ze wszystkimi jej właściwo
ściami wrodzonymi (przypisanymi) oraz ze zdolnościami i możliwościami samorealiza
cji, nadając znaczenie tym drugim tak, aby pokonać i nadrobić ograniczenia oraz braki 
tych pierwszych, które są tak oczywiste w sytuacjach potrzeby i deprywacji osobistej. 
Pokonanie dylematu Parsonsa pomiędzy przypisaniem i realizacją jest charakterystycz
nym elementem kulturowym pracy socjalnej i zarazem czynnikiem niszczącym oraz od
słaniającym jej wewnętrzną naturę.

Łącząc przypisanie i realizację, praca socjalna dokonuje pewnej syntezy pomiędzy 
orientacją wspólnotową a orientacją społeczną, jaka następnie jest weryfikowana i po
twierdzana poprzez kompleksowe sprawdzenie zmiennych strukturalnych w odniesieniu 
do zasad pracy socjalnej.

Oprócz pokonania bowiem antytezy pomiędzy przypisaniem i realizacją, uznaliśmy 
za zgodne z zasadami pracy socjalnej jeszcze dwie następne orientacje wspólnotowe:

 orientacja na dobro zbiorowe
 „aspektywność” (diffusiveness)

Ta sama zgodność zachodzi też w przypadku dwóch orientacji społecznych:
 neutralności afektywnej
 uniwersalizmu

W całej swej złożoności powyższa sytuacja charakteryzuje i określa zawód pracow
nika socjalnego jako funkcję lub działanie (można by powiedzieć również status-rolę)

Tabela A
Orientacja na wartości typowe dla struktury społecznej 

o charakterze wspólnoty lub społeczeństwa

WSPÓLNOTA
1. Afektywność
2. Orientacja na dobro zbiorowe
3. Partykularyzm
4. Przypisanie
5. „Aspektywność” (Diffusiveness)

SPOŁECZEŃSTWO
Neutraność afektywna
Orientacja indywidualistyczna
Uniwersalizm
Realizacja
Specyficzność

136

- 

-

- 


-



-

-



-
-

-
-





stanowiące syntezę orientacji wspólnotowych i społecznych (zrzeszeniowych). Innymi 
słowy, w świetle tej analizy pracownik socjalny w swej pracy powołany jest do dokona
nia syntezy pomiędzy „wspólnotą” a „społeczeństwem” lub „zrzeszeniem”, między 
wartościami wspólnotowymi a wartościami właściwymi dla społeczeństwa, a także mię
dzy odnośnymi zachowaniami87.

Synteza pomiędzy „wspólnotą” a „społeczeństwem”  lub po prostu próba jej doko
nania  może być rozważana jako wyzwanie rzucone przez pracę socjalną pod adresem 
współczesnej kultury „społecznej”. Należy uświadomić sobie, że aby praca socjalna 
miała sens, konieczne jest ponowne włączenie w racjonalność ekonomiczną (i instrumen
talną względem celu) przeważających dzisiaj zachowań społecznych racjonalność 
względem wartości zawartych w zachowaniach wspólnotowych: bez „wspólnoty” synte
za jest niemożliwa88.

Potrzeba ponownego omówienia zmiennych strukturalnych T. Parsonsa w świetle 
kategorii „wspólnoty” wydaje się być obecna również w polemice J. Habermasa oraz 
P. Donatiego. Szczególnie J. Habermas ujawnia ograniczenia pattern variables oraz ich 
formalny i abstrakcyjny charakter przy braku realnego powiązania ze „światem życia 
skierowanym na działanie komunikacyjne”89, natomiast P. Donati zauważa, że schemat 
T. Parsonsa jest analityczny, lecz nie „relacjonalny”, ponieważ działa w obrębie ujęcia 
racjonalizacji, nie ujmując relacyjności w sposób zdecentrowany, tak jak to ujmowane 
jest w ramach racjonalności nowoczesnej i konkluduje: „tylko odczytanie pary pojęć za
proponowanych przez F. Tönniesa (wspólnota/społeczeństwo  przyp. red.) jako »sieci« 
oraz odpowiadających im zmiennych modelowych T. Parsonsa może sprowadzić te po
jęciowe obrazy do zdecentrowanego rozumienia świata, właściwego współczesności”90, 
lub raczej -  można by dodać -  świata znajdującego się poza „postmodernistyczną” 
fragmentacją.

Ponowną analizę schematu T. Parsonsa można by przeprowadzić poprzez parametry 
teorii przynależności, rozwiniętej w ramach pracy socjalnej przez H. Falcka91. Według 
tych parametrów przeciwstawienie wspólnoty i społeczeństwa zniwelowane jest poprzez

87 Jesteśmy świadomi, że tu umiejscowił się dylemat pomiędzy orientacją zawodową a orientacją 
formalną pracownika socjalnego, który może się przekształcić w „podwójne powiązanie (double bind). 
W celu pogłębienia tego zagadnienia odsyłamy do analizy socjologicznej zawodu i twierdzimy, że 
„synteza” stoi po stronie orientacji zawodowej. To implikuje przezwyciężenie ryzyka podwójnej więzi, 
chociaż towarzyszą temu napięcia, jakich nie da się uniknąć.

88 Analizę stosunku między wspólnotą a społeczeństwem w pracy socjalnej niedawno pogłębiła mię
dzynarodowa dyskusja, której materiały zostały opublikowane w książce L. Sanicola (red.), Comunità 
e servizi alla persona, CEDAM, Padova 1990; por. szczególnie -  w aspektcie socjologicznym -  przyczy
nek P. Guidiciniego, La dimensione di communità nelle società metropolitane mature, na stronach 77  
87. Por. ponadto F. Folgheraiter, P. Donati, Community Care, Ed. Centro Studi Erickson, Trento 1991.

89 J. Habermas, Teoria dell agire comunicativo, s. 849.
90 P. Donati, La „svolta relazionale  nel lavoro sociale di comunità: famiglia, servizi e reti infor

mali, w: L. Sanicola (red.), Comunità e Servizi alla persona, s. 211 263; cytat pochodzi ze s. 221. Na ten 
temat pisze też P. Donati Teoria relazionale della società', por. szczególnie s. 87 115.

91 H. Falek, La prospettiva dell appartenenza nel servizio sociale, Vita e Pensiero 1994, wraz Z Pre
sentazione dell 'edizione italiana F. Villa do s. XI-XXXVHL
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continuum grap pierwotnych (charakteryzujących się możliwością bezpośredniej inte
rakcji oraz bliskością uczuciową), wtórnych (z możliwością bezpośredniej interakcji, 
lecz bez bliskości uczuciowej) i trzeciorzędnych (pozbawionych możliwości bezpośred
niej interakcji oraz bliskości uczuciowej). W obrębie tego continuum pomiędzy wspólno
tą a społeczeństwem, specyficznym zadaniem pracy socjalnej jest profesjonalny wkład 
w kierowanie różnymi formami przynależności w celu podkreślenia jej podmiotowości 
oraz polepszenia jakości charakteryzujących ją  relacji.
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ROZDZIAŁ SZÓSTY 

Praca socjalna: zawód czy profesja?

POCZĄTKI DYSKUSJI

„Is social work a profession?” („Czy praca socjalna jest profesją?”). Tym pytaniem, 
w odległym roku 1915, A. Flexner zatytułował jedno z pierwszych empirycznych opra
cowań na temat socjologii zawodów1. Zagadnienie pracy socjalnej jako profesji, którym 
zajmiemy się w tym rozdziale, nie jest bynajmniej nowe  przynajmniej w takich kultu
rach jak północnoamerykańska, gdzie publiczne programowanie interwencji socjalnej 
oraz struktur pracy socjalnej ma już wiekową tradycję.

Sprawy mają się nieco inaczej we Włoszech, gdzie systemowo o pracy socjalnej 
w znaczeniu profesji zaczęto mówić dopiero kilka lat po zakończeniu II wojny świato
wej2. Może właśnie ze względu na takie opóźnienie warto przytoczyć podstawowe ele
menty propozycji interpretacyjnej A. Flexnera, w której zostały zdefiniowane  przede 
wszystkim w odniesieniu do takich tradycyjnych profesji, jak lekarz, adwokat itp.  nie
które parametry służące określeniu autentyczności również „nowej” profesji pracownika 
socjalnego. Parametry te odpowiadają następującym cechom:

 dogłębne kształcenie intelektualne, które pozwala na uzyskanie specyficznego sposo
bu postępowania oraz na potwierdzenie wynikającej z niego zasady specjalizacji za
wodowej,

 oferta usług na rzecz społeczności lokalnej,
 wzajemna kontrola zachowań profesjonalnych w zespole pracowniczym,
 istnienie zrzeszenia, które kontrolowałoby spełnianie odpowiednich wymogów pro

fesjonalnych z chwilą podjęcia zawodu.
Według oceny A. Flexnera, pracy socjalnej brakuje  w porównaniu z „prawdzi

wymi” profesjami  pewnego specyficznego systemu wiedzy naukowej, na jakiej można 
oprzeć jej specjalizację zawodową3.

1 A. Flexner, Is Social Work a Profession?, w: „School and Society , 1915, (XXVI), s. 901 911.

2 G. Spanu Gariazzo, Origine ed evoluzione del servizio sociale in Italia, w: „Rassegna di servizio 
sociale , n. 4, 1976 (XV), s. 11 45; R. Bemocchi Nisi, L origine delle scuole per assistenti sociali nel 
secondo dopoguerra, w. AA.VV, Le scuole di servizio sociale in Italia, Fond. Zancan, Padova 1984, 
s. 17 52.

3 Pod względem prawnym zawodowa kategoria pracownika socjalnego w Stanach Zjednocznych zo
stała usankcjonowana w 1940 r. na skutek gwałtownego rozwoju służb społecznych w czasie trwania i po 
zakończeniu okresu recesji gospodarczej 1929 r. Warto jednakże przypomnieć, że już w 1898 r. za

139



- 



-
- 

-


-
-
- 

-
-

” 

” - ’ 

-




Znamienne okazuje się jednak, że  w celu sprowadzenia do właściwych wymiarów 
społecznego oczekiwania na uznanie pracowników socjalnych  zaistniała konieczność 
porównania tego zawodu, niewątpliwie odznaczającego się pewnym rozwojem i wzro
stem oczekiwań społecznych, z charakterystycznymi cechami tradycyjnych i bardziej 
ugruntowanych wolnych zawodów4.

Nie zamierzamy analizować wszystkich etapów dyskusji socjologicznej na temat za
wodu pracownika socjalnego, jaka rozwijała się w pierwszej połowie naszego wieku; 
warto wszakże przypomnieć, że w okresie międzywojennym doszło do praktycznego 
i prawnego utrwalenia się tego zawodu w Stanach Zjednoczonych w sytuacji, gdy w Eu
ropie można zauważyć dopiero zaczątki i zapowiedzi dyskusji wokół rozwoju profesjo
nalnych działań na polu pracy socjalnej. Dyskusja taka toczyła się na forum dwu Mię
dzynarodowych Konferencji Pracy Socjalnej, które miały miejsce kolejno w Paryżu, 
w 1928 r., i we Frankfurcie nad Menem, w 1932 r.5. Konferencje te wprowadziły do Eu
ropy znajomość metodologii zawodowych, powstałych na początku wieku w Stanach 
Zjednoczonych i znacznie przyczyniły się do wzrostu profesjonalnego charakteru pracy 
socjalnej w różnych krajach Europy6.

PRACA SOCJALNA JAKO SEMI-PROFESJA

Tematy w sposób pionierski podjęte przez A. Flexnera rozwijał dalej w latach 1950. 
A.M. Carr Saunders. Autor ten, w szerszym kontekście badań nad zagadnieniami funk
cjonowania zawodów w społeczeństwie wielkomiejskim7, po raz pierwszy sformułował 
hierarchiczną typologię zawodów i sklasyfikował pracę socjalną, umieszczając ją  pośród 
semi-professions.

Oceanem istniały szkoły kształcące w tym zawodzie (od 1904 r. na poziomie uniwersyteckim), a od 1874 
r. działało ogólnokrajowe stowarzyszenie zawodowe (por. H. Wilensky, La professionalizzazione di tutti?, 
w: W. Tousjin (red.), Sociologia delle professioni, Il Mulino, Bologna 1979, s. 120). Celem rozróżnienia 
między zawodowymi kategoriami „faktycznymi”, „prawnymi i „organizacyjnymi” odsyłamy do uwag 
zawartych w następujących opracowaniach: L. Visentini, Alla ricerca della sociologia delle professioni, 
w: „Rassegna Italiana di Sociologia , n. 1, 1974 (XV), s. 11 32; M. La Rosa, Professione, w: F. De 
Marchi -  A. Ellena (red.), Dizionario di Sociologia, Edizioni Paoline, Milano 1976, s. 969-973, por. 
także to samo „hasło w: F. De Marchi  A. Ellena  B. Catarinussi (red.), Nuovo Dizionario di Socio
logia, Edizioni Paoline, Milano 1987, s. 2598 1604; F. Villa, La sociologia delle professioni in Italia, 
w: „Studi di Sociologia , n. 1, 1985 (XXIII), s. 93. Na temat wolnych zawodów w ogóle można ponadto 
porównać W. Tousijn, Le libere professioni in Italia, Il Mulino, Bologna 1987.

4 Krótkie opracowanie A. Flexnera jeszcze i dziś wspomina się jako jeden z pierwszych przyczynków 
definiujących na płaszczyźnie empirycznej pojęcie zawodu oraz jego podstawowe wyznaczniki, por. 
w tym względzie: M. La Rosa, Professione, op. cit.

5 Konferencje te zacytowano w AA. W ,  Le scuole di servizio sociale in Italia, s. 145.

6 Również we Włoszech  pomimo że w kontekście autarkicznego reżimu faszystowskiego  zrodziła 
się w tym okresie, a  dokładnie w 1928 r., pierwsza inicjatywa kształcenia zawodowego pracowników 
socjalnych w Scuola di S. Gregorio al Celio w Rzymie.

7 A.M. Carr Saunders, Metropolitan Conditions and Traditional Professional Relationships, 
w: R.M. Fisher (wyd.), The Metropolis in M odem Life, Doubleday, Garden City  New York 1955, 
s. 278 297.
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W 1955 r. w angielskim społeczeństwie wielkomiejskim praca socjalna miała już 
ugruntowaną tradycję, którą A.M. Carr Saunders wyraźnie uwzględnił, wyróżniając 
w nowoczesnym społeczeństwie cztery typy zawodów:
 profesje tradycyjne (established professions), takie jak prawnik, lekarz i duchowny,
 nowe profesje, wśród których wymienił inżyniera, chemika oraz osoby posiadające 

dyplom wyższych studiów w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych,
 semi-profesje, do których należą: szeregowy pracownik służby zdrowia lub pielęg

niarz, farmaceuta, optyk i pracownik socjalny,
 profesje rzekome (would-be professions) lub quasi-profesje, takie jak zawód admi

nistratora szpitalnego, dyrektora handlowego oraz inne, związane z kierowaniem in
stytucją, które nie mogą istnieć bez odniesień do jakiejś określonej struktury organi
zacyjnej.
A.M. Carr Saunders podkreśla ponadto, że przedstawiciele profesji tradycyjnych 

pierwotnie wykonywali swą pracę w sposób niezależny, podczas gdy pewna liczba 
przedstawicieli nowych kategorii zawodowych była pracownikami regularnie zatrudnio
nymi, tak jak wszyscy przedstawiciele semi-profesji oraz quasi-profesji. A.M. Carr 
Saunders twierdzi, że szczególnie w przypadku pracowników socjalnych głównym 
ograniczeniem autonomii zawodowej jest podwójna odpowiedzialność, jakiej muszą się 
podjąć równocześnie wobec instytucji, w których są zatrudnieni i wobec swoich klien
tów; pracodawca bowiem narzuca często ograniczenia dla profesjonalnych działań pra
cowników socjalnych, określając w pewnym sensie aspekt tych działań oraz jakość 
świadczeń8.

Autor ten ubolewa na koniec nad pewnym zmierzchem „prawdziwego ducha zawo
dowego” w działaniach pracy socjalnej z powodu zbyt daleko idącej specjalizacji w róż
nych sektorach tej pracy. Na początku wieku  zauważa A.M. Carr Saunders  pra
cownicy socjalni byli fachowcami o wielorakich umiejętnościach (general practitio
ners), natomiast dziś na ich miejscu znajdujemy specjalistów wąskich dziedzin, takich 
jak pracownicy socjalni szpitalni, psychiatryczni, etc.; wszysto to w konsekwencji pro
wadzi do osłabienia autorytetu zawodowego tej kategorii, w związku z tym, że klienci 
mają przed sobą pracowników pozbawionych całościowej odpowiedzialności9.

Naszym zdaniem, można wymienić trzy najbardziej interesujące elementy rozważań 
nad zawodem pracownika socjalnego zaproponowane przez tegoż autora. Są to: propo
zycja zaklasyfikowania pracy socjalnej w grupie semi-profesji, wyodrębnienie „węzła” 
podwójnej odpowiedzialności jako jednego z głównych ograniczeń autonomii zawodowej 
pracowników socjalnych oraz wskazanie na proces deprofesjonalizacji, związanej z róż
nicowaniem się pól działania oraz z procesem samej specjalizacji pracy socjalnej.

Interpretacyjną hipotezę semi-profesji podjął następnie Amitai Etzioni10, zwracając 
szczególną uwagę na niedostateczną autonomię pracy socjalnej w porównaniu z „praw
dziwymi” profesjami, wynikającą również ze sztywnych uregulowań formalych prawno

A.M. Carr Saunders,Metropolitan Conditions ecc., op. cit., s. 283.

9 Ibidem.

10 A. Etzioni, Sociologia dell organizzazione, Il Mulino, Bologna 1967, s. 162 166.
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organizacyjnych oraz systemu kontroli, jakiemu podlega praca socjalna. Zdaniem tego 
autora, zaliczającego do semi-profesji także nauczanie w szkole podstawowej oraz pracę 
pielęgniarzy, część różnic istniejących między profesjami a semi-profesjami wynika 
z faktu, że „przedstawicielami profesji są w zdecydowanej większości mężczyźni, 
a przedstawicielami semi-profesji w większości są kobiety”, i uzasadnił następnie taką 
sytuację tym, że „pomimo rezultatów emancypacji kobiety łatwiej niż mężczyźni podda
ją  się różnym formom kontroli administracyjnej”11.

Tę samą hipotezę pogłębia A. Etzioni w pracy zbiorowej całkowicie poświęconej 
semi-profesjom, w której szczególny wkład w rozważania na temat pracowników socjal
nych wnieśli W. Richard Scott oraz Nina Toren12. A. Etzioni wyjaśnia tam, że semi- 
profesje cechują się krótszym okresem kształcenia, mniej uznanym statusem, mniej wy
specjalizowanym zakresem wiedzy oraz mniejszą autonomią wobec nadzoru i kontroli 
społecznej w porównaniu z „prawdziwymi” profesjami13. Ponadto twierdzi on, że 
przedstawiciele semi-zawodów muszą  rezygnując z dążenia do osiągnięcia mało real
nych celów, jak ten, aby stać się prawdziwym profesjonalistą  wykazać odwagę bycia 
sobą Takie aspiracje, zdaniem A. Etzioniego, wiążą się z ponoszeniem pewnych kosz
tów. Twierdzi on, że tak, jak w przypadku każdej jednostki starającej się być kimś innym 
niż jest, wśród przedstawicieli semi-profesji rozpowszechnione jest odczuwanie pewnego 
zakłopotania, spowodowanego aspiracją posiadania statusu, do którego nie mają prawa; 
ponadto powoduje ono postawę odrzucenia tej kategorii zawodowej ze strony tego, kto 
posiada taki status”14.

Jak można zauważyć, mamy do czynienia z wypowiedzią, która zawiera bardziej 
konkretną propozycję interpretacyjną niż zwykłą hipotezę. Wydaje nam się jednak, że ta 
interpretacja zbliża się do statycznej koncepcji procesu profesjonalizacji i że w konse
kwencji okazuje się niezbyt przydatna do interpretowania właściwości działań profesjo
nalnych w ramach służb socjalnych, dla których charakterystyczne są częste zmiany in
stytucjonalne i oiganizacyjne, wywierające duży wpływ na profesjonalność pracowni
ków.

W tym samym opracowaniu N. Toren, przprowadzając analizę wkładu Carr Saun- 
dersa, Greenwooda, Boehma, Dollarda, Cohena i Bisno, pogłębiła i udokumentowała 
teoretycznie tezę o semi-profesji15.

Jej zdaniem, nie ma wątpliwości, że pracę socjalną należy klasyfikować jako semi- 
profesję; uściśla ona jednak, że odniosła się tylko do możliwego uogólnienia „konkretnej 
złożoności” pracy socjalnej i że zaproponowana klasyfikacja  tak jak wszystkie klasyfi

11 Ibidem, s. 165.
12 A. Etzioni (red.), The Semi professions and their Organization. Teacher, Nurses, Social Workers, 

The Free Press, New York 1969.
13 Ibidem, s. 15.

14 Ibidem, s. 6 7.

15 N. Toren, Semi professionalism and Social Work: a Theoretical Perspective, in: A. Etzioni (red.), 
The Semi-profession..., s. 141-195. Por. także tej samej autorki, Social Work.the case o f  a Semi- 
-profession. Sage Publications, Beverly Hills -  London 1972.
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kacje działalności profesjonalnej  ma wartość ograniczoną w czasie, ponieważ także 
najbardziej tradycyjne zawody rozwijają się i zmieniają.

N. Toren omawia również złożone relacje istniejące między zawodami a strukturami 
biurokratycznymi, ze szczególnym uwzględnienim przedstawicieli semi-profesjonalistów 
działających na polu pracy socjalnej, potwierdzając m.in. jeszcze raz typowo kobiecy 
charakter tego zawodu. Analizuje ponadto „historyczny dylemat” pracy socjalnej w Sta
nach Zjednoczonych, podzielonej między przewagę zainteresowania skierowanego na re
formę społeczną albo na pracę z poszczególnymi jednostkami, a na koniec zajmuje się 
ograniczeniami, jakie nadzór  rozumiany jako kontrola organizacyjna  narzuca auto
nomii zawodowej pracowników socjalnych.

Odmiennej treści jest natomiast wkład W. Richarda Scotta, który pogłębił, poprzez 
swoje badania empiryczne, refleksję nad problemami mogącymi wypływać z konfliktu 
między orientacją zawodową a orientacją biurokratyczną pracowników socjalnych16.

Badania prowadzone nad środowiskową (terytorialną) pracą socjalną17 unaoczniły 
konflikt istniejący pomiędzy interesem zawodowym a obowiązkami biurokratyczno  
oiganizacyjnymi pracowników. Innymi słowy, opisany został typowy przypadek, w ja
kim rodzi się sytuacja konfliktowa między „profesjonalistami” a „organizacją”18. Ponad
to konflikt między interesami zawodowymi a obowiązkami natury biurokratyczno
oiganizacyjnej w rzeczywistości ukrywał kontrast między orientacją zawodową pra
cowników socjalnych, uważających klienta za głównego odbiorcę i pierwszego benefi
cjenta ich działalności a orientacją biurokratyczną kadry kierownictwa administracyjne
go, bardziej przejętą z kolei ochroną interesów ogólnych, w tym też interesów podatni
ków obciążonych kosztami służb socjalnych.

Chcąc wyciągnąć ogólny wniosek z wyników badań przeprowadzonych przez W.R. 
Scotta, można by stwierdzić, że dla pracowników socjalnych klasyczny konflikt między 
„profesjonalistami” a „organizacją” znajduje swój odpowiednik w węźle podwójnej od
powiedzialności, w jakim zwykle znajdują się ci pracownicy. Jeżeli bowiem interes pro
fesji, rozumiany jako poszukiwanie autonomii i niezależności ze strony pracowników, 
zbiega się z interesem klientów -  co zdaje się wynikać z omawianych badań  to można 
stwierdzić, że podwójna odpowiedzialność (lub konflikt z interesem w sensie biurokra  
tyczno-organizacyjnym) stanowi dla pracowników socjalnych jedną z przyczyn najwięk
szej frustracji i równocześnie jest jedną z przyczyn nieskuteczności służb.

16 W.R. Scott, Professional Employees in a Bureaucratic Structure: Social Work, w. Etzioni, The 
Semi-professions..., op. cit. s. 196-265.

17 W.R. Scott wyjaśnia, że jego badania dotyczą wyłącznie szczególnej grupy pracowników socjal
nych zatrudnionych w „ Welfare Departement  jednego z hrabstw. W obrębie terenowej pracy socjalnej 
(County Agency), w której 170 pracowników zajmowało się 100.000 mieszkańców, badania skupiały się 
na wybranej grupie 92 pracowników oraz dwunastu nadzorujących. Grupy (équipes) zajmowały się 
„dobrem dzieci” (w szczególności adopcjami), opieką publiczną (głównie pomocą materialną) oraz mała 
grupa pracowników zajmowała się specjalnymi usługami (poradnictwo rodzinne, badania itp ). Należy 
podkreślić, że w służbach tych relacja 1,7 pracownika przypadających na 1.000 mieszkańców niewątpli
wie przewyższa standard europejski, a w szczególności włoski.

18S. Zan, Struttura e organizzazione delle professioni: una analisi critica della letteratura, 
w: „Studi organizzativi”, n. 2-3,1976 (VIE), s. 31-70.
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W takiej perspektywie rezygnacja z aspiracji zawodowych i uznanie pracy socjalnej 
za semi-profesję równałaby się pominięciu interesów klientów, z wynikającym z tego ry
zykiem całkowitego zintegrowania się w antagonistycznych interesach biurokratycznej 
struktury pochodzenia.

Paradoksalnie badania W.R. Scotta  pomimo, że opublikowane w książce poświę
conej semi-profesjom  wydają się poddawać dyskusji samo założenie pracy socjalnej 
jako semi-profesji, podkreślając wyraźnie korzyści, jakie dla niej samej i dla jej klientów 
wypływałyby z większego rozwoju autonomii zawodowej pracowników socjalnych oraz 
z utwierdzenia się statusu osób pracujących w tym sektorze.

PROFESJA W ROZWOJU

Wright Mills może być uważany za prekursora tezy o profesjonalnym rozwoju pracy 
socjalnej, którą zajmował się w ramach badań prowadzonych na temat zmian struktury 
zatrudnienia w społeczeństwie amerykańskim. Wskazuje on bowiem na pojawienie się 
nowego stanu średniego, który stanowią głównie przedstawiciele zawodów typowo ko
biecych, takich jak zawód pracownika socjalnego, obok starego stanu średniego, składa
jącego się z reprezentantów tradycyjnych, zanikających zawodów19.

Zdaniem Millsa, w ramach tego ogólnego obrazu wykazującego tendencję deprofe
sjonalizacji praca socjalna miałaby być profesją rozwijającą się, która wespół z innymi 
nowymi profesjami przyczyniłaby się do zmiany niektórych właściwości struktury za
trudnienia społeczeństwa. Ta sama teza, chociaż w obrębie innego obrazu odniesień teo
retycznych, nieprzypadkowo znajduje zwolennika w E. Greenwoodzie, którego przywo
łujemy jako twórcę podejścia atrybucyjnego w socjologii zawodów20. Może warto przy
pomnieć, że -  zdaniem tego autora -  zawód, aby stać się profesją, musi posiadać nastę
pujące cechy lub atrybuty typu idealnego: usystematyzowany zakres wiedzy teoretycz
nej, autorytet zawodowy, przyzwolenie ze strony wspólnoty, kodeks etyczny oraz specy
ficzną kulturę zawodową21.

Trzeba koniecznie podkreślić, że podejście E. Greenwooda może być przydatne do 
definiowania samego pojęcia semi-profesji. Z teoretycznego punktu widzenia bowiem 
daną pracę można klasyfikować w odniesieniu do typu idealnego jako semi-profesję 
wówczas, gdy brakuje jej jednego lub więcej atrybutów albo gdy nie są one w odpo
wiedni sposób rozwinięte22.

19 C. Wright Mills, Colletti bianchi. La classe media americana, Einaudi, Torino 1960.
20 G.P. Prandstraller (red.), Sociologia delle professioni, Città Nuova, Roma 1980, s. 17.
21E. Greenwood, Attributes o f  a profession, w: „Social Work , nr 2 1957 (XIV), s. 44 55; częścio

wo przetłumaczony przez G.P. Prandstrallera (red.), Sociologia delle professioni, op. cit., s. 103 118.
22 W takim znaczeniu interpretacyjnym działalność zawodową można zdefiniować jako semi- 

profesję, jeśli nie posiada ona usystematyzowanego systemu kształcenia, jeżeli nie jest uznana pod 
względem prawno formalnym, jeżeli kodeks etyczny nie jest jasno sformułowany lub jest niespójny, lub 
też jeśli zrzeszenie zawodowe jest podzielone, nieskuteczne albo pozbawione władzy etc. N. Toren na 
przykład w ten sposób stosuje podejście E. Greenwooda do pokazania para profesjonalnego charakteru 
pracy socjalnej (N. Toren, Semi professionalism..., op. cit.).
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W ocenie E. Greenwooda praca socjalna posiada już istotne atrybuty charakteryzu
jące profesję, chociaż w sposób mniej rozwinięty i mniej zintegrowany niż zawody tra
dycyjne. Wyjaśnia to zarówno dokonane przez niektórych autorów sklasyfikowanie tej 
działalności zawodowej na stosunkowo niskiej pozycji w continuum procesu profesjona
lizacji, jak i bardziej optymistyczną ocenę E. Greenwooda dotyczącą profesjonalizacji 
pracy socjalnej w porównaniu z ocenami formułowanymi przez zwolenników tezy 
o semi-profesji.

Z propozycją E. Greenwooda jest zbieżna propozycja W. Friedlandera23, który  
pomimo iż nie zajmuje się wyraźnie socjologią zawodów  twierdzi, że praca socjalna 
posiada już wszystkie właściwości autentycznej profesji. Mając na uwadze amerykań
skich pracowników socjalnych wspomina on o następujących cechach: kompetencja 
zdobyta dzięki specjalnemu przygotowaniu intelektualnemu, które wyraża się w nauko
wym badaniu zachowania ludzkiego, struktury i organizacji instytucji socjalnych, a tak
że w uzyskaniu zawodowych technik komunikacji, przekazywanych w procesie zinsty
tucjonalizowanego nauczania; istnienie specjalnych zrzeszeń zawodowych i, wreszcie, 
istnienie kodeksu norm etycznych. W. Friedlander podkreśla także historyczny rozwój 
pracy socjalnej, który -  jak w przypadku zawodu lekarza czy prawnika -  przeszedł 
wszystkie stadia rozwojowe procesu kształcenia, przynajmniej w Stanach Zjednoczo
nych, począwszy od pierwszej fazy kształcenia w postaci praktyki zawodowej pod kie
runkiem doświadczonych pracowników socjalnych, aby przejść następnie do drugiej fa
zy, objawiającej się zakładaniem szkół prywatnych aż wreszcie, do ostatecznego wpro
wadzenia nauczania na uniwersytetach.

Oprócz interpretacji E. Greenwooda i W. Friedlandera, również podejście funkcjo
nalne B. Barbera jest zbieżne z tezą o „profesji w rozwoju”24; co więcej, zdaniem tegoż 
autora, we współczesnym społeczeństwie istnieje prawie naturalna tendencja profesjona
lizacji, właściwa wszystkim rodzajom zawodów. Problemem staje się wyodrębnienie wa
runków niezbędnych do tego, aby działalność zawodowa uzyskała wszystkie cechy 
prawdziwej profesji. W tym celu B. Barber bada zawody powstające  wśród których 
umieszcza również zawód pracownika socjalnego  poprzez analizę wzorów zachowań 
osób i grup wiodących w danej grupie. Warto tu przypomnieć pokrótce kilka modeli 
analizowanych zachowań25:

 ograniczenia nowo powstającej grupy zawodowej są porównywalne do tych, jakie 
istniały w przeszłości w profesjach, które dziś są szeroko uznane i potwierdzone,

 wraz z dążeniem do wzmocnienia orientacji zawodowej grupy opracowuje się i poda
je do publicznej wiadomości kodeks etyczny zawodu,

 tworzą się i umacniają zrzeszenie zawodowe, domagające się prawnego uznania ich 
istnienia przez państwo,

23 W. Friedlander, Introduction to Social Welfare, Prentice-Hall, Englewood Cliffs -  New Jersey
1991.

24 B. Barber, Some Problems in the Sociology o f  Professions, w: „Deadalus , 1963 (XCII), s. 669
688.

25 Ibidem, s. 97 99.
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 dąży się do stworzenia lub do rozwinięcia szkól przygotowujących do zawodu na
poziomie uniwersyteckim.
B. Barber z pewną emfazą podkreśla rolę kształcenia na poziomie uniwersyteckim. 

Nowo powstające zawody, w chwili, gdy obierają sobie za cel podniesienie własnego 
statusu, starają się wprowadzić kształcenie w reprezentowanej przez nie dziedzinie do 
uniwersytetów i  gdy cel ten zostanie osiągnięty  poprawić warunki kształcenia, a tak
że nadawać jak najwyższe stopnie naukowe.

Interesujący wkład do analizy procesu profesjonalizacji działań zawodowych opra
cował G. Millerson, którego można uważać za zwolennika możliwości rozwoju profe
sjonalnego pracy socjalnej według kryterów i sposobów bardzo podobnych do tych, któ
re zaproponował B. Barber26. Ten anglosaski uczony dogłębnie rozważa problem wła
ściwości, za pomocą których można zdefiniować nowoczesne profesje i przeprowadza 
analizę porównawczą wkładu licznych autorów. Ponadto bada on w sposób szczególny 
dynamikę procesu zrzeszania się w dziedzinie zawodowej oraz jego wpływ na proces 
profesjonalizacji, a także elementy charakteryzujące rozwój samoświadomości zawodo
wej. W analizie G. Millersona szczególny nacisk położony jest na na dynamiczny cha
rakter statusu zawodowego oraz fakt, że elementy, z których jest on złożony, zmieniają 
się wraz ze zmianą warunków społecznych, ekonomicznych i instytucjonalnych.

Wśród teoretyków procesu profesjonalizacji przypomnijmy ponadto E.C. Hughesa, 
który przyjmując założenia typu interakcyjnego27, bada świat zawodów za pomocą stu
diów nad grupami zawodowymi oraz nad ich historyczną ewolucją28. Autor ten twierdzi 
bowiem, że właśnie jedynie za pomocą badań procesu profesjonalizacji różnych grup 
można naprawdę zrozumieć znaczenie zawodów w społeczeństwie.

W odniesieniu do dynamiki dotyczącej procesu profesjonalizacji pracowników so
cjalnych E.C. Hughes stwierdza, że na początku swego istnienia ta kategoria zawodowa 
była zmuszona udokumentować, iż praca socjalna nie może być prowadzona przez ama
torów, tj. przez osoby posiadające po prostu tylko dobrą wolę. Musiała również uzasad
nić konieczność posiadania specyficznych technik i narzędzi, jak np. praca z indywidu
alnym przypadkiem, jako podstawy naukowej zawodu. W ten sposób  zauważa E.C. 
Hughes  ta kategoria zawodowa, oddalając się stopniowo od fazy „odwiedzających 
wolontariuszy” oraz od „reformatorów społecznych”, rozpoczęła swą długą drogę w kie
runku zdobycia własnej, specyficznej pozycji profesjonalnej, analogicznie do tego, jak 
się działo w przypadku innych kategorii29.

Na początku lat 1960. pojawia się praca H.L. Wilensky’ego, w której zawód pra
cownika socjalnego wymieniony jest wśród rozwijających się profesji30. Autor ten jest

26 G. Millerson, The qualifying associations: a study in professionalisation, Routledge  King Pane, 
London 1964.

27 Według oceny Visentiniego, Alla ricerca della sociologia delle professioni, s. 28.
28 Bibliografię prac E.C. Hughsa zawarto w: G.P. Prandstraller (red.), Sociologia delle professioni,

s. 82.

E.C. Hughes, Men and Their Work, The Free Press, New York 1958, rozdz. 10 i 11.

30H.L. Wilensky, The Professionalisation o f  Everyone?, w. „American Journal of Sociology”, 1960 
(LXX), s. 33 55.
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krytycznie ustosunkowany do samego zagadnienia profesjonalizacji, a w szczególności 
do jego funkcjonalnej interpretacji. Ponadto podejmuje polemikę z E.C. Hughesem, któ
rego teorie uważa za sugestywne, lecz mało udokumentowane na płaszczyźnie historycz
no-społecznej. Przeprowadza więc swe własne badania na temat fenomenu profesjonali
zacji. Dokonując analizy porównawczej 18 zawodów, ilustruje rozwój procesów profe
sjonalizacji według założenia, że dla wszystkich wziętych pod uwagę zawodów istnieje 
typowa sekwencja wydarzeń. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku zawodu pra
cownika socjalnego, etapy takiego rozwoju są następujące:

 praca socjalna staje się zatrudnieniem w pełnym wymiarze godzin pod koniec 
XIX w.,

 pierwsze ogólnokrajowe zrzeszenie zawodowe powstaje w 1874 r.,
 pierwsza szkoła przygotowująca do zawodu powstaje w 1898 r., chociaż, jak przy

pomina W. Friedlander31, organizowała kursy zaledwie sześciotygodniowe;
 piewsza szkoła na poziomie uniwersyteckim rozpoczyna swą działalność w 1904 r.,
 pierwsze lokalne zrzeszenie zawodowe powstaje w 1918 r.,
 pierwsze prawo o państwowych uprawnieniach do wykonywania zawodu wydano 

w 1940 r.,
 kodeks etyczny oficjalnie uznano w 1948 r.

DYSKUSJA W E W ŁOSZECH I KRYZYS 1968 ROKU

W latach 1970. również we Włoszech rozwinęła się dyskusja wokół tematyki pracy 
socjalnej jako profesji, z tym, że niektóre opracowania zdecydowanie ukierunkowane 
były na tezę, iż jest to zawód rozwijający się. Ten punkt widzenia jest zresztą charakte
rystyczny dla prawie wszystkich autorów włoskich, którym obca wydaje się kwestia hie
rarchizacji zawodowej, typowa dla socjologii amerykańskiej  za wyjątkiem kilku auto
rów, którzy tuż po słynnych wydarzeniach 1968 r. dążyli do zanegowania samego ist
nienia specyficznego zawodu pracownika socjalnego.

Badania F. Ferrarottiego32 i F. Martinellego33 możemy uznać za pierwsze badania 
socjologiczne na temat tego „nowego” zawodu, który na skalę masową rozprzestrzenił 
się we Włoszech po II wojnie światowej34, między innymi wskutek interwencji oraz żą
dań ze strony organizacji U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Admi
nistration) oraz A.A.I. (Administracja Pomocy Międzynarodowej).

31 W. Friedlander, Introduction to Social Welfar, op. cit.
32 F. Ferrarotti, Servizio Sociale ed Enti Pubblici nella società italiana in trasformazione, Armando, 

Roma 1965; Il ruolo del Servizio Sociale nella società italiana contemporanea, in: „Quaderni della 
Rivista di Servizio Sociale”, nr 7, 1969.

33 F. Martinelli, Gli assistenti sociali nella società italiana, ISTISSS, Roma 1965.
34 Z tego okresu pamiętamy: A A .W , Atti del Convegno di Assistenza Sociale (Tremezzo, settem

bre ottobre 1946), Marzorati, Milano 1947.
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W „słynnym” 1968 roku  gdy F. Martinelli opublikował wyniki swych nowych ba
dań35  optymistycznych z punktu widzenia teoretycznego, lecz także nie pozbawionych 
realistycznych spostrzeżeń na temat warunków zatrudnienia pracowników socjalnych we 
Włoszech  rozpoczął się trudny i skomplikowany okres kryzysu w życiu kraju, który 
miał niejednoznaczny wpływ na zawodowy rozwój pracy socjalnej. Okres ten charakte
ryzował się procesem dojrzewania politycznego różnych podmiotów życia społecznego, 
jak i całych kategorii zawodowych. Jednocześnie cechą charakterystyczną tego okresu 
była niemożność tworzenia pozytywnych, politycznych i praktycznych odpowiedzi na 
rodzące się pytania.

Punktu wyjścia dla procesu dojrzewania politycznego kategorii pracowników socjal
nych można szukać w momencie, gdy studenci kilku szkół przygotowujących do zawodu 
w zakresie pracy socjalnej rozpoczęli, równolegle z innymi ruchami studenckimi, wpro
wadzanie w czyn strategii walki, mającej na celu otwarcie nowatorskich możliwości 
w obrębie własnych struktur szkolnych36.

Na kongresie w Bolonii w 1968 r. uczniowie niektórych szkół swierdzili, że praca 
socjalna stała się „funkcjonalna dla rozwoju kapitalizmu” oraz zajęli pozycję polityczną 
o charakterze rewolucyjnym, w której nie integrowanie się pociągało za sobą radykalne 
zerwanie „zarówno na poziomie analizy jak i praktyki”37.

Podczas innego kongresu, który odbył się w Mediolanie w 1969 r., pojawiły się dwie 
linie nie do pogodzenia. Według pierwszej, „praca socjalna, chociaż miała u swych pod
staw wartości pozytywne, nie mogła uzewnętrzniać swych potencjalnych możliwości ze 
względu na brak odpowiedniego przygotowania kulturowego i technicznego oraz ze 
względu na brak władzy decyzyjnej wewnątrz struktur pomocowych”38. Według drugiej, 
praca socjalna jest „bezpośrednią emanacją władzy i, posługując się swą fałszywą neu
tralnością, staje się narzędziem zachowania status quo”39. Najbardziej znaczącym doku
mentem tej drugiej linii był dokument zaprezentowany przez studentów Wyższej Szkoły 
Pracy Socjalnej ONARMO z Turynu, w którym stwierdzono: „Odrzucamy rolę narzę
dzia integracji i skanalizowania podstawowych zrywów społeczeństwa obywatelskiego, 
ponieważ nie chcemy nadal pełnić funkcji „zatyczek” dla sytuacji, w których pojawiają 
się wewnętrzne sprzeczności systemu demokratycznego, który takim jest tylko z na
zwy”40.

Postawa odrzucenia tradycyjnych wartości pracy socjalnej oraz ogłoszenie fałszywej 
neutralności, a także politycznej dwuznaczności technik i metodologii pracy socjalnej, 
zwyciężyła także na Zgromadzeniu Ogólnym Krajowego Stowarzyszenia Pracowników

35 F. Martinelli, Gli assistenti sociali in Italia. Contributo a una sociologia delle professioni, 
w: „Rassegna italiana di Sociologia , nr 4, 1968 (EX), s. 641 687.

Por. przypis redakcji na temat walk pracowników socjalnych, w: „Inchiesta , nr 1, 1971, s. 67.
37 M. Diomede Canevini, La crisi delle scuole. Istanze di rinnovamento, w: AA.VV, Le scuole 

di servizo sociale in Italia, op. cit., s. 93 139; por. w szczególności str. 110 112, gdzie przytoczono 
fragmenty dokumentu końcowego Kongresu w Bolonii, z którego pochodzą cytaty.

38 Por. przypis redakcji na temat walk pracowników socjalnych, w : ,.Inchiesta , nr 1, 1971, s. 67.

39 Ibidem, s. 48.

40 Ibidem, s. 48.
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Socjalnych, które odbyło się w Rimini w marcu 1970 r. Ustosunkowując się do treści 
wniosków końcowych tego zgromadzenia, można słusznie stwierdzić, że polityczne doj
rzewanie kategorii zawodowej pracowników socjalnych przekształciło się w jednokie
runkowe upolitycznienie ich roli, co dokumentują następujące stwierdzenia: „wychodząc 
z rzeczywistości walki klasowej (...) musimy zająć jasną pozycję po stronie proletariatu. 
Musimy więc wprowadzić w czyn formy kontaktu z klientami uciśnionymi i wykluczo
nymi poza nawias oraz z organizacjami klasy robotniczej (partiami, związkami zawo
dowymi, ruchami) w dążeniu do wypracowania syntezy politycznej pomiędzy tymi, któ
rych odrzuciły instytucje oraz wykorzystuje kapitał. Walka, którą zamierzamy prowa
dzić, skierowana jest na rewolucję społeczną rozpoczynającą się od przejęcia realnej 
władzy przez klasę teraz zdominowaną i rozwija się w permanentną rewolucję kultural  
ną .

Ślepe upolitycznienie szerokich rzesz pracowników socjalnych, do jakiego doszło 
w tamtych latach, spowodowało kryzys roli zawodowej oraz odrzucenie tradycyjnych 
technik pracy socjalnej42, wraz z wynikającym z tego zablokowaniem jakiegokolwiek 
procesu profesjonalizacji.

Na temat wymiaru politycznego jako centralnego problemu profesjonalności pra
cownika socjalnego pisał w 1971 r. Giuliano Della Pergola, który dla pracy socjalnej za
proponował „odnowioną rolę w obrębie ideologii uczestnictwa”, za pomocą „takiego 
nowego upolitycznienia, które byłoby w stanie połączyć analizę interwencji z organiza
cją oraz mobilizacją oddolną”43.

„REKONSTRUKCJA  W D RUGIEJ PO ŁO W IE LAT 1970.

W 1975 r. został opublikowany dokument podsumowujący seminarium prowadzone 
przez Fundację Zancan, którego tematem była krytyczna analiza celów i narzędzi opera
cyjnych pracy socjalnej (prace seminarium trwały w okresie od 1971 do 1974 r.).

W dokumencie tym potwierdzono ostatecznie, że „dla działania konieczna jest zna
jomość technik” oraz uściślono, że: „o ile oparcie przygotowania zawodowego do pracy 
socjalnej koncentrujące się tylko na znajomości technik  jak uczyniono to w przeszłości, 
bez pokazania oparcia pracy socjalnej w naukach dla niej podstawowych oraz w celach

41 Ibidem, s. 71. zdania z tej same petycji są przytoczone także w: M. Diomede Canevini, La crisi 
delle scuole ecc,. op. cit., s. 112 113.

42 F. Ferrano, Le metodologie professionali nella storia delle scuole di servizio sociale in Italia, 
vr. AA.VV., Le scuole di servizio sociale in Italia, op. cit., s. 141-234; w szczególności por. s. 214-218, 
gdzie na temat wydarzeń tamtych lat mówi się jako o „logice czystego odrzucenia a priori technicznego 
aspektu celem określenia roli politycznej pozbawionej możliwości i narzędzi godnego przeniesienia jej do 
praktyki” (s. 218).

43 G. Della Pergola, La dimensione politica come „problema professionale  per l assistente sociale, 
w: „La Critica Sociologica , nr 20, 1971, s. 197 206; ten autor w tym samym czasopiśmie powraca 
w następnych artykułach do kwestii związku pomiędzy „walką polityczną a rolą zawodową  pracowni
ków socjalnych: La assitenza pubblica come problema politico, nr 23, 1972, s. 200 211; Problemi teo
rici a proposito della „Assistenza Sociale , nr 28, 1974, s. 88 98.
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politycznych  było w dużym stopniu mistyfikatorskie, to jednak nie można zakładać 
działania socjalnego bez wyposażenia w odpowiednie narzędzia. Techniki, rozumiane ja
ko sposoby posługiwania się narzędziami, nie mogą być jednak uważane za samowy
starczające. Należy je nieustannie odnosić do celów społeczno-politycznych, jakie zamie-

,,,4 4rza się osiągnąć .
Jak można zauważyć, znajdujemy się wobec trudnej próby przywrócenia równowagi 

w stosunkach między aspektem technicznym a politycznym pracy socjalnej, próby podję
tej także w „gorących” latach kontestacji przez Marię Dal Pra Ponticelli, która deklaro
wała postawę otwarcia się na nowe wymogi, lecz z równoczesnym powrotem do odpo
wiedzialności za całościową interwencję skierowaną na jednostki, na grupy i na struktu
ry, w ramach koncepcji pracy socjalnej rozumianej jako czynnik zmiany45.

W tym okresie w badaniach empirycznych nad pracownikami socjalnymi wyróżnio
no pracowników „tradycyjnych” i „nowatorskich”46. W przypadku pierwszych kryzys 
zawodu spowodował pojawienie się nowych treści i nowych perspektyw pracy, lecz sta
nowił „moment wsteczny rozprężenia i dezintegracji”, który można przezwyciężyć po
przez powrót do „rozwiązań natury techniczno-neutralnej, indywidualistycznej i skon
centrowania efektywności”. W przypadku drugich, przeciwnie, okres kontestacji miał 
wartość pozytywną „w pozyskaniu przez pracę socjalną alternatywnej roli zawodowo
politycznej, tj. takiej, która pokonuje technicystyczne zarządzanie i poszukuje nowych

1rozwiązań
Większą jasność analizy można odnaleźć w opracowaniu Grazielli Spanu Gariazzo, 

która wyodrębnia w trwającej dyskusji dwa wyraźnie rysujące się stanowiska: „Pierwsze 
wyraża się w postawie prowadzącej do zaprzeczenia roli profesjonalnej pracownika so
cjalnego. Drugie, odwołując się do tradycji klasycznej pracy socjalnej, lub  jeśli kto 
woli  do personalizmu chrześcijańskiego, i otwierając się ku nowym wymaganiom oraz 
wykorzystując nowatorskie bodźce zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, odzyskuje dla 
zawodowej pracy socjalnej odpowiedzialność interwencji rozumianej globalnie”48.

Innymi słowy, drugie stanowisko „przedstawia się jako ewolucja, pogłębienie i nowa 
synteza wartości oraz otwartych zagadnień w pracy socjalnej”49 i  przeciwstawiając się 
teoriom zakładającym, iż to instytucja z jej biurokracją jest absolutnie dominująca  
potwierdza raz jeszcze „dialektyczną, a nie deterministyczną postawę, która uznaje daną

44 AA. W ,  Il servizio sociale professionale nel mutamento dai servizi per emarginati ai servizi 
sociali per tutti, Fond. Zancan, Padova 1975, s. 55 57.

45 M. Dal Pra Ponticelli, Il servizio sociale in rapporto alle tendenze socio culturali presenti nella 
società moderna, vr. „Rassegna si Servizio Sociale , nr 3, 1972 (XI), s. 28 41 ; Riflessioni sul servizio 
sociale come agente di cambiamento, w: „La Rivista di Servizio Sociale , nr 4, 1972 (XII), s. 61 73.

46 L. Carli, Una verifica sul servizio sociale, w: „La Rivista di Servizio Sociale , nr 2, 1975 (XV), 
s. 18 47; tej samej autorki można zobaczyć także: La scelta professionale dell assistente sociale, 
w: „Rassegna di Servizio Sociale , nr 1, 1973 (XII), s. 52 66.

47 Ibidem, s. 42 43.
48 G. Spanu Gariazzo, Origine ed evoluzione del servizio sociale in Italia, op. cit., s. 26.
4Q

Ibidem, s. 28.
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człowiekowi i ludziom możliwość wpływania na system”50. Nie ma wątpliwości, że ja
kakolwiek możliwość powstania i rozwijania zawodowego charakteru pracy socjalnej 
wiąże się z tą ostatnią perspektywą interpretacyjną, zgodnie z którą interwencja socjalna 
rozumiana jest jako interwencja skierowana zarowno na człowieka jak i jego relację  
również dialektyczną  ze środowiskiem, instytucjami i systemem społecznym, w które
go ramach funkcjonuje.

W czasopiśmie „La Rivista di Servizio Sociale” M. Dal Pra Ponticelli podejmuje 
dyskusję na temat zawodów funkcjonujących w ramach służb społecznych i potwierdza 
raz jeszcze, że praca socjalna jako profesja zawsze cechowała się przede wszystkim po
siadaniem podwójnego, założonego celu, tj. celu „wykonywania różnych usług dla 
i z różnymi osobami, przy wspólnym z nimi dążeniu do uzyskania polepszenia ich sytu
acji osobistej, a zarazem sytuacji społeczeństwa”51.

Ponadto autorka przypomina, jak to „coraz bardziej zarysowuje się ukierunkowanie 
na perspektywę teorii ekologicznej i systemowej”, jaką należy stosować na polu służb 
społecznych i według której „punktem centralnym pracy socjalnej nie powinna być ani 
osoba ani jej środowisko, lecz zachodzące między nimi relacje”52.

W tym samym roku, w którym zostało opublikowane to opracowanie, Giovanna 
Rossi podjęła temat roli pracownika działającego w ramach systemu służb społecznych, 
opierając swe badania na wybranej próbie pracowników rejonu Mediolanu53. Mówiąc
0 wydarzeniach 1968 r. autorka stwierdziła, że kryzys roli zawodowej „eksplodował 
w postaci krytycznego uświadomienia integracyjnej funkcji pracy socjalnej dla społe
czeństwa” i dodała, że „kryzys ten doprowadził do sytuacji rozbicia, poczynając od 
upolitycznienia pracy socjalnej poprzez zburzenie struktur, aż do zanegowania roli za
wodowej pracownika socjalnego”54.

Zdaniem G. Rossi, wyjście z sytuacji kryzysowej dokonało się w chwili, gdy  także 
na skutek zmian na polu opieki społecznej oraz w systemie służb społecznych  
„pracownik socjalny zaczął ustosunkowywać się już nie tylko do pojedynczego klienta
1 instytucji, w której ramach działał, lecz także do problemów pochodzących ze związ
ków istniejących pomiędzy służbami społecznymi a zmianami społecznymi”55.

Możemy zauważyć, że także i w tej interpretacji powraca odniesienie nie tylko do 
jednostki, lecz także do środowiska jako elementu odbudowania lub „wyjścia z kryzysu” 
pracy socjalnej. Interesująca jest ponadto propozycja interpretacyjna wysunięta przez 
G. Rossi, której zdaniem praca socjalna we Włoszech z punktu widzenia zawodowego

50 Ibidem, s. 29.

51 M. Dal Pra Ponticelli, Assistente sociale: identità di una professione, w: „La Rivista di Servizio 
Sociale , nr 3, 1979 (XIX) s. 88 100; cytat pochodzi ze str. 89 i odsyła do definicji pracy socjalnej 
autorstwa Mary Richmond z 1915 r. i podanej przez: A. Poggi, Problemi di definizione del servizio socia
le, w: „Quaderni della Rivista di Servizio Sociale , ISTISSS, Roma 1967, s. 16.

52 Ibidem, s. 73.

G. Rossi, Ruolo dell assistente sociale e sistema dei servizi sociali, w. „Studi di Socjologia , 
nr 3, 1979 (XVII), s. 257 272.

54 Ibidem, s. 73.

55 Ibidem, s. 271.
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przeszła od „modelu Parsonsa” do „modelu Gramsciego”. Autorka ta podkreśla ponad
to, iż mamy do czynienia z równaniem: kryzys „Welfare State”  kryzys konsensusu  

 kryzys uznania przez państwo  kryzys roli pracownika socjalnego, który to „kryzys 
okazuje się w sposób nierozerwalny związany z systemem służb społecznych oraz biuro
kratycznym modelem w nich zastosowanym”56. Odnosząc na koniec kryzys roli pra
cownika socjalnego do kryzysu W.S., autorka podkreśla, że „bardziej niż każdy inny, 
zawód pracownika socjalnego jest powiązany z ogólnymi zmianami, które bezpośrednio 
oddziałują na jego status zawodowy, czyniąc kryzys stałą konotacją tego zawodu”57.

ODNOW A W PIERW SZEJ POŁOW IE LAT 1980.

W 1980 r. Teresa Ossicini Ciolfi stwierdza, że „widoczna jest ogólna zgodność co do 
faktu, iż interwencja socjalna musi być skierowana zarówno na jednostkę, jak i na śro
dowisko  bez uprzywilejowania któregokolwiek z nich”58.

Powiązania między rolą zawodową a problematyką Welfare State zostały ponownie 
podjęte w 1981 r. przez Pier Paolo Donatiego w szerokiej i udokumentowanej analizie59. 
Autor wychodząc z założenia, że istnieje ścisła zależność między kryzysem zawodowym 
pracownika socjalnego a kryzysem Welfare State, bada naturę, konflikty i sprzeczności 
tej zależności po to, aby nakreślić ramy, w których będzie można rozwinąć przyszłą rolę 
pracownika socjalnego, zarówno w aspekcie formacyjnym, jak i aspekcie profesjonal
nym  poza aspektem doskonalenia wiedzy i rekwalifikacji.

Jeśli chodzi o początki zawodu, to P. Donati podkreśla znaczenie procesu racjonali
zacji, który charakteryzował przejmowanie przez państwo funkcji opiekuńczych z ten
dencją do przejmowania spontanicznych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zauważa, że -  chociaż dzięki M. Weberowi znamy dobrze główne aspekty procesu  taki 
proces racjonalizacji „należy skonceptualizować z użyciem ściślejszych terminów dla 
określenia specyficznej roli pracownika socjalnego”60.

Rok 1968 został odczytany jako moment radykalnego kryzysu roli oraz zagubienia 
tożsamości zawodowej, także dlatego, że „literatura tamtych lat poddała państwo opie
kuńcze analizie typu marksistowskiego (skoncentrowanej na aspektach ekonomicznych), 
która zarzuciła prawie całkowicie weberowski problem dotyczący biurokracji w dzie

56 Ibidem, s. 271.

Ibidem, s. 272; autorka wspomina także dyskusję na temat specyficzności (jednowartościowości) 
lub wielowartościowości profesji, krytykując perspektywy „zaniku profesjonalności . Widoczne jest kry
tyczne odniesienie do teorii pracownika Jedynego .

58 T. Ossicini Ciolfi, L assistente sociale ieri, oggi e domani, w: „La Rivista di Servizio Sociale , 
nr 2, 1980 (XX), s. 87 104; cytat pochodzi ze str. 88.

59 P. Donati, L 'operatore assistente sociale di fronte alla crisi del Welfare State: quali prospettive?, 
w: „Studi di Sociologia , nr 1, 1981 (XIX), s. 3 22; ten sam artykuł został też opublikowany w „La 
Rivista di Servizio Sociale , nr 1, 1981 (XXI).

Ibidem, s. 4; ze względu na wagę biurokracji w państwie opiekuńczym  zarówno kapitalistycz
nym jak i socjalistycznym -  P. Donati odsyła do: R. Pinker, Social Theory and Social Policy, Heinem- 
mann, London 1971.
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dżinie opieki społecznej  zupełnie nie dający się zastosować do kategorii marksistow
skich  który był i pozostaje nadal podstawowym problemem”61. Jeden z najważniej
szych i najbardziej uwidocznionych przez P. Donatiego aspektów tego zagadnienia za
wiera się w stwierdzeniu, że „rok 68 stanowił prawdziwy przewrót w postawach i warto
ściach rozpowszechnionych wśród pracowników' socjalnych. Nastąpiło bowiem przejście 
od systemu orientacji opierających się na wymianie symbolicznej, który dominował 
w rezydualnym modelu państwa bezpieczeństwa socjalnego, będącym w zgodzie z mode
lem charytatywno-opiekuńczym, do systemu orientacji skoncetrowanych na wymianie 
politycznej, który pozostaje w centrum uwagi modelu instytucjonalnego państwa bezpie
czeństwa socjalnego, wraz z przynależnymi tendencjami neokorporacyjnymi”62.

Kryzys, do jakiego doszło w wyniku tego przewrotu, ujawnił  zdaniem P. Donatie
go  fakt, że „rola pracownika socjalnego jest podporządkowana relacji nie tylko »pod
wójnego zlecenia«, lecz »podwójnego powiązania« które -  jak powszechnie wiadomo -  
daje początek schizofrenicznym patologiom. To tak, jakby pracownik socjalny musiał 
odpowiadać  równocześnie, na lewo i na prawo  na następujące po sobie i przeciw
stawne wobec siebie żądania swoich zwierzchników oraz na żądania klientów”63.

P. Donati zakłada, że sprzeczność, w jakiej znalazł się pracownik socjalny, ma cha
rakter strukturalny, tzn. uderza w podstawowe zasady organizacyjne (etyczno-polity- 
czne) społeczeństwa i że „wyjściem z niej jest zmiana społeczno-kulturowa, wyrażająca 
się w społecznym zróżnicowaniu ról i sposobów interwencji pracownika socjalnego, 
podejmowanych w bardziej elastyczny sposób w obliczu nagromadzonych złożoności 
i przypadkowości”64.

61 P. Donati, L operatore assistente sociale di fronte... ecc., op. cit., s. 7, przyp. 12.

62 Ibidem, s. 9; przez wymianę symboliczną P. Donati rozumie to, że pracownik socjalny staje się no
śnikiem przede wszystkim solidarnościowego wymogu zgłaszanego przez cale społeczeństwo, urzeczy
wistniającego się poprzez osobistą relację typu pierwotnego, w której podstawowe znaczenie ma podmio
towe traktowanie klienta i naprawcza postawa pracownika socjalnego, w połączeniu z jego kompeten
cjami technicznymi (o orientacji terapeutycznej). Z kolei wymiana polityczna rozumiana jest jako ta, któ
ra ma miejsce wówczas, gdy uwaga pracownika socjalnego jest skierowana nie na jednostkę (lub jed
nostkową sytuację problemową), lecz na podmiot społeczny. Pracownik socjalny postrzega jego potrzeby 
jako takie, których zaspokojenie wymagałoby renegocjacji konfliktualnej całego systemu politycznego. 
Czuje się nawet realizatorem pewnej misji historycznej, której celem jest radykalna zmiana wszystkich 
służb społecznych, zmierzająca w kierunku emancypacji politycznej i społecznej, a nie tylko obywatel
skiej, zmarginalizowanych warstw i klas społecznych. Na temat wymiany politycznej włoska literatura 
socjologiczna posiada wiele opracowań; wśród najważniejszych są: C. Crouch  A. Pizzomo (red.), 
Conflitti in Europa. Lotte di classe, Sindacato e Stato dopo il 68, Etas Libri, Milano 1977; A. Pizzomo, 
I  soggetti del pluralismo, Il Mulino, Bologna 1980; G.E. Rusconi, Scambio politico, w: „Laboratorio 
politico nr 2,1981; P. Ceri, Sei tipi di scambio sociale, w: „Rassegna italiana di Sociologia , nr 1, 1984 
(XXV).

63 P. Donati, L operatore assistente sociale di fronte... ecc., op. cit., s. 10. Autor w kwestii „pod
wójnego powiązania  odsyła do badań G. Betesona, a także innych badaczy psychiatrii społecznej, 
w szczególności J. Haleya (red.), Fondamenti di terapia della famiglia, Feltrinelli, Milano 1980. Na ten 
temat możę warto przypomnieć, ze już Carr Saunders na początku lat 1950 mówił o „dual responsibility  
celem opisania granic autonomii zawodowej pracowników socjalnych (A.M. Carr Saunders, Metropoli
tan Conditions... ecc. op. cit.,); por. na ten temat drugi punkt tego rozdziału.

64 P. Donati, L operatore assistente sociale di fronte... ecc., op. cit., s. 11.
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Celem lepszego wyodrębnienia możliwych rozwiązań, autor wskazuje na niektóre 
aspekty sytuacji kryzysu pracownika socjalnego, charakteryzującego się „double bind”. 
Są to: kryzys społeczno-kulturowej funkcji integracyjnej, zmniejszająca się, marginalna 
użyteczność służb, procesy jatrogenezy społecznej. Celem wyjścia z tego kryzysu, który 
ma zarówno charakter strukturalny, jak i kulturowy65, konieczne jest zyskanie odpo
wiedniego dystansu między rolą pracownika socjalnego a „mechanizmami funkcjonalne
go przyzwolenia na państwo opiekuńcze”66. Dlatego P. Donati pisze: „przyszłość pra
cownika socjalnego związana jest z możliwością wypracowania form organizacyjnych 
służb społecznych, nie dopuszczających do tego, aby jego rola stała się schizofrenicz
na”67  lub lepiej: „pracownik socjalny musi mieć możliwość być czynnym podmiotem 
układu zgody/niezgody społeczeństwa (a nie tylko jego części) wobec instytucji opiekuń
czych” i musi „mieć możliwość panowania nad znaczącymi, skutecznymi systemami 
wymiany opierającymi się na zasadach wzajemności”) .

„Podwójne powiązanie”, które zagraża pozbawieniem znaczenia tożsamości zawo
dowej pracownika socjalnego, należy rozwiązać „poprzez właściwe zróżnicowanie spo
łeczne samej roli w obrębie właściwych kontekstów wspólnotowych”68, poprzez szczerą 
dyskusję na temat koncepcji mediacji społecznej, strukturalnie związanej z rolą pracow
nika socjalnego. Według P. Donatiego istnieją trzy możliwości realizacji ról: pracownik 
socjalny może stać się „pracownikiem systemowym” (poprzez utożsamienie się z logiką 
właściwą aparatom biurokratyczno-instytucjonalnym, do których należy), albo pracow
nikiem „świata życia” (czymś w rodzaju animatora społecznego w grupach podstawo
wych), albo też „pracownikiem, który  z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego 
mając możliwość przynależności do jednego (publicznego) lub drugiego (pozarządowe
go, typu non-profit) bieguna  w rzeczywistości pełni zadanie ciągłej mediacji między 
obydwoma, aby stworzyć formy żywej współpracy między nimi”69.

Najbardziej interesująca, uznana przez tego autora hipoteza, brzmi, że „pracownik 
socjalny lat 1980. jest powołany do tego, aby być uprzywilejowanym  lecz zróżnicowa
nym  podmiotem mediacji między „światami życia”, a instytucjami systemu”70. Używa
jąc terminów bardziej profesjonalnych, oznacza to odrzucenie „marzenia o pracowniku 
jedynym, poliwalentnym tylko dlatego, że jest on mobilny i wyposażony w ogólne umie
jętności”, a także zrezygnowanie z zamiaru, by „z zawodu pracownika socjalnego uczy
nić zawód w pełni zintegrowany w aparacie systemu opieki w formie neokorporacyj- 
nej”71. P. Donati pogłębia dyskusję o możliwych wzajemnych relacjach między zapropo

65 Na kryzys kulturowy roli pracowników socjalnych wskazuje P. Donati także w odniesieniu do 
„braku kulturowego wypracowania zadań właściwych tym pracownikom jako wydzielonego miejsca za
równo w celu przekazania społecznego zapotrzebowania jak i świadczenia usług (Ibidem, s. 13).

66 Ibidem.

67 Ibidem.

68 Ibidem, s. 14.

69 Ibidem, s. 15.

70 Ibidem.

71 Ibidem.
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nowaną przez siebie hipotezą dotyczącą pracownika socjalnego a przewidywanymi wy
nikami kryzysu welfare state, wyodrębniając nieodzowny warunek, aby taka hipoteza 
mogła być zrealizowana w przejściu od welfare state do welfare society lub „obywa
telskiego społeczeństwa dobrobytu”. Proponuje też interesujący schemat rozwoju i zróż
nicowanego zastosowania profesjonalizmu pracowników socjalnych72.

Zatrzymamy się obecnie przy dyskusji nad propozycją P. Donatiego w całej jej zło
żoności, ponieważ, naszym zdaniem, mamy tu do czynienia z jednym z najbardziej zna
czących stanowisk w całej współczesnej dyskusji na temat zawodu oraz roli pracownika 
socjalnego.

Przede wszystkim wydaje nam się, że u tego autora silnie zaznaczona jest obecność 
koncepcji działania pracownika socjalnego, zarówno na rzecz jednostki, jak i środowi
ska. Ten element, który zdaniem różnych autorów (M. Canevini, M. Dal Pra Ponticelli, 
T. Ossicini Ciolfi) stanowi część tradycyjnego dziedzictwa zawodu, przez P. Donatiego 
pokazany jest w odniesieniu do kryzysu Welfare State, a samo pojęcie środowiska inter
pretowane jest w świetle różnych faz ewolucji państwa opiekuńczego, jego natury oraz 
charakteryzujących go sprzeczności.

Należy podkreślić, że ta propozycja interpretacyjna wyróżnia historyczno-społeczne 
odniesienia o znaczeniu istotnym pod kątem ustanowienia kategorii socjologicznej 
w dyskusji na temat profesjonalizmu pracownika socjalnego.

Nie wydaje nam się przypadkowe, że P. Donati określa w ten sposób charaktery
styczne cechy zawodu, jak np. „podwójne zlecenie” lub „podwójne powiązanie”, już 
wcześniej przebadane przez socjologów angielskich i amerykańskich w latach 1950. Jeśli 
chodzi o jego szczególną propozycję dotyczącą roli pracownika socjalnego, to wydaje 
nam się, że należy poddać pod dyskusję zastosowanie terminu „mediacja”, który wywo
łuje zbyt dużo polemik na temat integracyjnej funkcji tych pracowników; tym bardziej, 
że sam P. Donati wyjaśnia, iż chodzi o mediację rozumianą nie jako „integracja kon- 
formistyczna”73, lecz jako realizacja form poszerzonej wymiany symbolicznej, w obrębie 
służb społecznych, będących w stanie urzeczywistnić „autentyczną wymianę polityczną 
o orientacji emancypacyjnej zawartą w obrębie różnych dziedzin polityki społecznej, 
które nie rezygnują z wymogu kompetentnej komunikacji jako podstawy efektywnej 
partycypacji społecznej”74.

Dlaczego więc nie mówić o „porozumieniu” zamiast o „mediacji”, jak czyni ten sam 
autor, gdy mówi o pracowniku socjalnym jako czynnym podmiocie układu zgo
dy/niezgody społeczeństwa w odniesieniu do instytucji welfare75?

72 Ibidem, s. 18 21.

73 P. Donati, L operatore assistente sociale di fronte... ecc, op. cit., s. 21.

74 Ibidem.
75 Ibidem, s. 13. Na temat pojęcia „porozumienia  pomiędzy światami, w których żyjemy a syste

mem społecznym por.: A. Ardigó, Crisi di governabilità e mondi vitali, Cappelli, Bologna 1980, 
w szczególności s. 9 13, gdzie zawarto definicje „świata życia i „systemu społecznego . Na temat 
„świata życia” i jego wykorzystania w zakresie teorii socjologicznych por. także opracowania krytyczne: 
A. Izzo, II concetto di „mondo vitale , w: AA. W ., Complessità sociale e identità, Angeli, Milano 1983; 
J. Habermas, Teoria dell agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986, tom II, s. 697 809.
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W świetle tych rozważań propozycję interpretacyjną P. Donatiego można by sformu
łować w taki sposób: „Pracownik socjalny jest osobą, która realizuje porozumienie mię
dzy codziennymi „światami życia” a instytucjami systemowymi, w ramach złożonych 
rzeczywistości wymiany symbolicznej i politycznej, artykułując swe działanie w zależ
ności od funkcji zarządzania służbami społecznymi i interwencji w nowych formach 
komunikacji -  żywotnej i nie zniekształconej -  między społeczeństwem a instytucjami 
państwa socjalnego”.

Odniesienie do „światów życia” nie może abstrahować od sytuacji kryzysu, jaki cha
rakteryzuje te rzeczywistości we współczesnym społeczeństwie76, natomiast odniesienie 
do zarządzania służbami nie może abstrahować od złożoności instytucji biurokratyczno- 
formalnych, w jakich wyraża się system społeczny. Świadomość, że rola zawodowa ma 
swój środek ciężkości w porozumieniu między światami życia a instytucjami systemo
wymi, pozwala pracownikowi uniknąć popadania w double bind, bez względu na zaj
mowaną pozycję zawodową, lub też identyfikowania się z przynależną mu rolą biurokra
tyczną.

Z przedstawionych argumentów  a w szczególności z ponownego sformułowania 
hipotezy interpretacyjnej P. Donatiego  wyłania się szczególnie bogaty charakter zawo
dowej roli pracownika socjalnego.

ROZW ÓJ PROFESJI W  OSTATNICH LATACH

Spośród najbardziej znaczących wydarzeń charakteryzujących początek drugiej po
łowy lat 1980. należy wymienić seminarium na temat „Profesje socjalne a uniwersytet”, 
zorganizowane przez Główną Dyrekcję Służb Obywatelskich Ministerstwa Spraw We
wnętrznych w Rzymie, w listopadzie 1986 r., podczas którego omawiano wyniki ogól
nokrajowych badań nad zawodami: pracownika socjalnego, zawodowego pedagoga- 
wychowawcy, psychologa, socjologa oraz nad problemami przygotowania do tych za

76 Por. na ten temat tezę Habermasa, który twierdzi, że w społeczeństwie wysoko uprzemysłowionym 
odbywa się „kolonizacja światów życia , której powodem są podsystemy gospodarczy, polityczny 
i kulturalny (J. Habermas, Teoria dell agire comunicativo, op. cit, s. 1022). Z punktu widzenia zawodów 
biorących udział w pracy socjalnej omawianemu kryzysowi można stawić czoła dzięki współpracy pra
cownika socjalnego z innymi pracownikami, takimi jak psycholog, pedagog, terapeuta rodzinny, którzy 
pracując w zespole mogą wziąć na siebie ciężar różnych sytuacji kryzysowych i sytuacji rozbicia zacho
dzącego w pierwotnych stosunkach interpersonalnych. Należy ponadto pamiętać, że w sytuacjach, w któ
rych „przypisane im światy życia skurczyły się a ich tradycja zanikła, lub zamknęły się z własnej woli 
w obszary prywatno partykularystyczne, wówczas należy odtworzyć lub odnowić pomost porozumienia za 
pomocą obieralnych mediacji wspólnotowych (A. Ardigò, Crisi di govemalità ecc., op. cit., s. 20); stąd 
wywodzi się znaczenie inicjatyw typu pozarządowego  non profit, które tworzą się w formie spontanicz
nych zrzeszeń światów życia lub poprzez zrzeszanie się jednostek we wspólnotę typu obieralnego (P. Do
nati, Pubblico e privato. Fine di u n alternativa, Capelli, Bologna 1978. Warto przypomnieć, że „trzeci 
sektor  i wolontariat podążają w tym samym kierunku typu solidarnościowego. Nie zapominajny wresz
cie, że Kontytucja włoska z najczęściej cytowanym artykułem 2 (por. rozdz. 2, art. 4) przyczynia się do 
stworzenia w prawie konstytucyjnym zasad pracy socjalnej i dostarcza kategorii prawnej, w ramach któ
rej należy umieścić światy życia oraz wolne zrzeszenia społeczne, poprzez odniesienie do „tworów spo
łecznych  w których znajduje swój naturalny rozwój osobowość jednostek.
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wodów77. W szczególności zaobserwowano, że reorganizacja szkół pracowników socjal
nych, bez równoczesnego ich wyposażenia we własny zespół uczących, nie spełniła 
podstawowego zadania dostarczenia dokładnie określonych gwarancji stabilności i jako
ści na polu uniwersyteckiego kształcenia zawodowego pierwszego stopnia.

W 1987 r. Franca Ferrario i Giuseppina Gottardi przeprowadziły badania na temat 
terytorialnego wymiaru pracy socjalnej. Autorki te jeszcze raz przeanalizowały znacze
nie, jakie wymiar ten przybierał w różnych momentach historycznych, wywierając 
wpływ na współrzędne zawodu i przyczyniając się do określenia jego szczególnych po
dejść teoretycznych, począwszy od pracy socjalnej na rzecz środowiska (społeczności lo
kalnej) a kończąc na zakreśleniu perspektyw i strategii interwencji na całym obszarze 
(terytorium). Te ostatnie mieszczą się w ramach orientacji ekologicznej charakteryzują
cej się interwencjami „dwuogniskowymi” w kierunku osób i w kierunku środowiska oraz 
znajdują swój wyraz w konstruowaniu różnego rodzaju sieci, funkcjonalnych w stosunku 
do rozwiązywanych problemów i równocześnie w stosunku do prewencji socjalnej78. 
Z takiej perspektywy pracownika socjalnego można określić jako eksperta d/s zasobów 
i osobę budującą sieci rozumiane tu jako źródło pomocy, splotów oraz powiązań, które 
nadają wartość społecznej tkance danego obszaru (terytorium), wzbogacając i określając 
„światy życia” podmiotów będących jego częścią.

W tym samym roku Olga Cellentani opublikowała pracę, w której podjęła temat 
istoty pracy socjalnej, rozumianej jako „gama różnych poziomów operacyjnych, doty
czących różnorodnych postaci zawodowych, formalnych i nieformalnych interwencji so
lidarności i wzajemnej pomocy”79. Jej zdaniem „praca socjalna powinna dążyć do tego, 
aby działać ułatwiając interakcję człowiek-terytorium-struktury poprzez uproszczenie 
złożoności i przede wszystkim ułatwiając i otwierając drogę różnym poziomom realizo
wania pierwotnych form przynależności i form integracji jednostek”80.

Pod koniec lat 1980. i na początku lat 1990. mamy do czynienia z różnorodnymi 
badaniami, kongresami i inicjatywami wydawniczymi dotyczącymi pracy socjalnej, tak
że dzięki odnowionemu zainteresowaniu zawodem z powodu przeniesienia kształcenia 
zawodowego na uniwersytet81. Spośród licznych opublikowanych opracowań uwzględ
nimy tylko te, które mają bezpośredni związek z pracą socjalną jako zawodem lub

, . , . .otz opracowaniami wczesmej omawianymi .

77 Ministero dell Interno  Direzione Generale dei Servizi Civili, Professioni sociali e università, 
tom II, Roma 1986.

78 F. Ferrano  G. Gottardi, Territorio e servizio sociale, Unicopli, Milano 1987.
79 O. Cellentani, L incerto negato, Angeli, Milano 1987.

80 Ibidem, s. 190 i 194.
81 Dekret Prezydenta Republiki 15 stycznia 1987, nr 14 o uprawnieniach do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego oraz Zarządzenie Ministra z 30 kwietnia 1985 zawierające regulamin szkół 
„Scuole dirette ai fini speciali  dla pracowników socjalnych, obydwa opublikowane ww włoskim 
Dzienniku Ustaw (Gazzetta Ufficiale) z 5 lutego 1987.

82 Wśród prac, których nie będziemy analizować, a które zasługują na uwagę, należy wymienić: 
O. Cellentani  P. Guidicini (red.), Il servizio sociale tra identità e prassi quotidiana, Angeli, Milano 
1989; O. Cellentani -  F. Facchini -  P. Guidicini (red.), Dimensione relazionale e sistema dei valori nel
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Do analizy zawodowego charakteru pracy socjalnej rozumianej jako praca „konkret- 
na żywa”83 D. Demetrio zaproponował zastosowanie podejścia symboliczno-interakcyj- 
nego, wzbogaconego perspektywą systemową84, tymczasem Maria Rosa Erbetta Fonta
na podkreśliła wielorakość zmiennych współdefiniujących rolę zawodową pracowników 
socjalnych, eksponując rolę wymiaru organizacyjnego85. Mauro Niero podejmuje na no
wo te zagadnienia, przeprowadzając drobiazgową analizę roli zawodowej pracowników 
socjalnych w strukturach służb Oddziałów Terenowych regionu Veneto86. P. Donati po
wraca do dyskusji o implikacjach dla pracy socjalnej, wynikających z nowych tendencji 
w polityce typu welfare, redefiniując rolę pracownika socjalnego jako „relacyjnego prze
wodnika sieci”87 i uznając, że jego definicja odnosi się nie tyle do aktualnej rzeczywisto
ści pracy socjalnej, co raczej do „ambitnego celu”, którego realizacja wymaga nowego 
sformułowania strategii w pracy socjalnej i w odpowiadających jej systemach kształce
nia. P. Donati wymienia następujące elementy owych strategii: „1) uczynienie z opieki 
środowiskowej prawdziwego elementu polityki społecznej, 2) rozwinięcie organizacji po
średniczących między jednostkami a państwem, 3) zbudowanie poszczególnych dziedzin
polityki społecznej jako systemów obserwacji -  diagnozy -  przewodnictwa relacyjne-
„ „ » 8 8go

Chodzi tu oczywiście o złożoną propozycję, która idzie dalej niż poprzednia doty
cząca pracownika socjalnego rozumianego jako „uprzywilejowany podmiot mediacji 
między „światami życia” a instytucjami systemowymi”89. Celem odpowiedniego zrozu
mienia należy koniecznie odnieść się do najnowszego opracowania P. Donatiego, w któ
rym stwierdzono, że współczesne społeczeństwo nie ma odpowiedniej, własnej reprezen
tacji oraz że -  opierając się na wcześniej ustalonych prawach -  porządek społeczny nie 
może już być ujmowany jako intergracja lub konflikt, ani też nie może być rozumiany 
jako funkcjonalne zróżnicowanie. Z epistemologicznego punktu widzenia pociąga to za 
sobą stwierdzenie, że pierwszym założeniem socjologii nie jest witalistyczny organicyzm, 
ustrukturyzowany konflikt lub system funkcji, lecz relacja społeczna.

servizio sociale, Angeli, Milano 1991; M. Toscano (red.), Scienza sociale, politica sociale, servizio so
ciale, Angeli, Milano 1991. Por. ponadto podręczniki do kształcenia pracowników socjalnych opubliko
wane w specjalnej serii wydawnictwa Nuova Italia Scientifica (N.I.S.) z Rzymu.

83 Odsyłamy do: I. De Sandrę, Lavoro sociale come lavoro concreto vivo: una proposta analitica, 
w: Inchiesta , nr 66, 1984, s. 31.

84 D. Demetrio, Lavoro sociale e competenze educative, N.I.S., Roma 1988; por. szczególnie s. 20
24.

oc
M. Erbetta Fontana -  V. Cadario, Sociologia e intervento sociale, N.I.S., Roma 1991, s. 181-199.

86 M. Niero (red.), Rapporto sulle professioni sociali 1990, Scuole di Servizio Sociale di Venezia 
e Verona, 1990.

87 P. Donati, Nuove tendenze della politica sociale e loro implicazioni sul lavoro sociale negli anni 
90: l operatore sociale come „guida relazionale di rete , w: F. Villa (red.), Social Work Education, 

Vita e Pensiero, Milano 1991, s. 11 58.
88 Ibidem, s. 52
89 Por. supra.
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W tym kontekście różne modele i metody badań socjologicznych, np. funkcjonalne, 
uznawane są jako przypadki szczególne ogólnej analizy relacyjnej, interwencja socjalna 
natomiast pojmowana jest jako tworzenie i kierowanie relacjami, tj. jako interwencja 
„sieciowa” mająca na celu rozwinięcie w społeczeństwie świadomości odpowiedniej do 
jego złożonej rzeczywistości”90.

PODSUMOW ANIE

Pierwsza, narzucająca się seria refleksji wynika z porównania tematów podjętych 
przez socjologów zawodu, głównie amerykańskich z opracowaniami włoskimi91. Mówi
liśmy już, że zagadnienia hierarchizacji zawodowej są obce autorom włoskim, którzy 
przeważnie kierowali uwagę ku zagadnieniom rozwoju zawodowego pracy socjalnej; 
wyjątek stanowi okres kontestacji 1968 r. oraz kilka przypadków z okresu późniejszego.

Uważna lektura zagranicznych opracowań wykazuje, jak liczne problemy, na które 
dopiero niedawno zwrócili uwagę autorzy włoscy, były wcześniej poddane szerokiej 
analizie za granicą. W szczególności chodzi o kwestię „podwójnej odpowiedzialności” 
oraz dylemat istniejący między „pracą z indywidualnym przypadkiem” a „reformą spo
łeczną”. Kwestia „podwójnej odpowiedzialności” została sformułowana po raz pierwszy 
przez A.M. Carr Saundersa92, a W.R. Scott opisał jej przejawianie się w konkretnej sy
tuacji93. We Włoszech Alberto L’Abate zwrócił uwagę na „zachowanie zdychotomizo
wane” pracowników socjalnych94, a P. Donati zinterpretował tę sytuację w kategoriach 
„podwójnego zlecenia” i „podwójnego powiązania”95.

Zagadnienie alternatywy między „pracą z indywidualnym przypadkiem” a „reformą 
społeczną” Nina Toren jasno ukazała jako „dylemat historyczny” pracy socjalnej w Sta
nach Zjednoczonych96. Sądzimy, że zagadnienie to można wskazać jako jądro tej mgła
wicy problemów, wokół których we Włoszech rozwinął się kryzys pracy socjalnej. Pod
kreślić należy, że u nas żądania „reformy społecznej” zostały zinterpretowane przeważ
nie jako globalna kontestacja systemu mieszczańskiego i kapitalistycznego pod wpływem 
silnie dychotomicznej analizy klasowej.

Jak można zauważyć, stajemy pomimo istniejących zróżnicowań wobec analogicz
nych kwestii ukazujących istnienie wspólnego skomplikowanego wymiaru pracy socjal
nej w społeczeństwach zachodnich.

90 P. Donati, Teoria relazionale della società, Angeli, Milano 1991. Por. także: La „svolta relaziona
le  nel lavoro sociale di comunità e servizi alla persona, op. cit., s. 211 263; F. Folgheraiter  P. Dona
ti, Community Care, Ed. Centro Studi Erickson, Trento 1991.

91 Jak już w latach sześćdziesiątych pokazał F. Ferrarotti we Wstępie do książki A. Florea, 
L assistente sociale: analisi... ecc., op. cit. s. 7.

92 A.M. Carr Saunders, Metropolitan Conditions ecc. op. cit., s. 283.
93 W.R. Scott, Professional employees... ecc. op. cit., s. 82 141.
94 A. L Abate, Considerazioni sul ruolo... ecc., op. cit., s. 74 75.
95 P. Donati, L operatore assistente sociale... ecc., op. cit., s. 10.

96 N. Toren, Semi-professionalism... ecc., op. cit., s. 141-195.
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Druga seria refleksji dotyczy -  już w sposób bardziej szczegółowy -  właściwości 
i treści opracowań włoskich, których początkowe tezy, po zanegowaniu ich w 1968 r., 
zostały następnie zrekonstruowane i odbudowane w sposób krytyczny poprzez powrót 
do korzeni zawodu, w ramach złożonego obrazu kryzysu i ewolucji „polityk społecz
nych”, charakteryzujących nasze społeczeństwo.

Z tego punktu widzenia może warto przywołać podstawowe zasady inspirujące, tre
ści oraz warunki dla rozwoju zawodowego pracy socjalnej, nie zapominając zresztą 
o czynnikach o charakterze ogólnym, które charakteryzują i warunkują rozwój zawodów 
w rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych lub -  jeśli kto woli -  „postindustrial- 
nych”97. Należy tu pamiętać o złożoności stosunku między zawodami a procesem profe
sjonalizacji. Nie należy zapominać ponadto o znaczeniu relacji między zawodami a or
ganizacjami, o analizie grup zawodowych i społecznej roli profesjonalistów, ze szczegól
nym uwzględnieniem funkcji kontroli społecznej wobec określonych zawodów sektora 
pomocy społecznej i zdrowia98.

Analizując rozwój zawodowy pracy socjalnej możemy zauważyć, że zasady można 
przede wszystkim odnaleźć na gruncie personalizmu99 oraz w wyrastających z niego 
w społeczeństwach zachodnich  demokracji i solidarności. Nie powinniśmy bowiem za
pominać, że zawodowa praca socjalna rozwinęła się poprzez proces racjonalizacji, akul- 
turacji naukowej i powszechnej biurokratyzacji licznych działań charytatywnych, trady
cyjnie promowanych przez wspólnoty chrześcijańskie. Procesowi temu towarzyszyły co
raz bardziej nierozwiązywalne problemy marginalizacji, nieprzystosowania i rozpadu 
w społeczeństwie, będące wynikiem industrializacji i urbanizacji.

Z zasadą personalizmu jako główną wartością inspirującą pracę socjalną100 zbieżne 
są prawie wszystkie opracowania dotyczące próby rekonstrukcji i odtworzenia zawodu 
we Włoszech po okresie kryzysu 1968 r. Powrót do globalnej odpowiedzialności za in
terwencję skierowaną na jednostkę, poza działaniami skierowanymi na grupy i struktu

97 Por. D. De Masi (pod r e d L avvento post industriale, Angeli, Milano 1986.
98 F. Villa, La sociologia delle professioni in Italia, op. cit., s. 106 112, gdzie omówiono wszystkie 

te szczególne aspekty. Por. także: M. Erbetta Fontana  V. Cadario, Sociologia e intervento sociale, op. 
cit. s. 181 199.

99 Por. w tym wzgledzie G. Spanu Gariazzo, Origini ed evoluzione del servizio sociale in Italia, op. 
cit., s. 26. Przypominamy, że współcześnie personalizm chrześcijański miał okres ciekawego rozkwitu 

we Francji w refleksjach Maritaina i Mouniera; w szczególności „rewolucja personalistyczna i wspólno
towa , której głosicielem stał się Mounier, daje początek prądowi myślowemu, którego czasopismo 
„ E s p r i t  zajmowało się wielokrotnie tematami związanymi z pracą socjalną (por. np. wydanie specjalne 
4 5, kwiecień maj 1972, w którym znajdują się następujące artykuły: G. Mury, Note sul revolution du 
travail social, s. 612-628; P. Giros, Quelle sectorisation?, s. 630-639; P. Virgilio, Le jugement premier, 
s. 640-645; J. Donzelot, Travail social et lutte politique, s. 654-673; J.J. Lambert, Assister c 'est exclure, 
s. 704-715; R. Gambin, Action politique et action sociale, s. 716-723; J.M. Domenach -  P. Giros -
H. Lafont -  P. Meyer -  P. Thibaud -  P. Virgilio, Le travail social c 'est le corps social en travail, s. 793- 
811).

100W kontekście pracy socjalnej „personalizm może być interpretowany także jako „personalizm 
relacyjny .
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ry101, utożsamienie tradycji klasycznej pracy socjalnej z personalizmem chrześcijań
skim102, komplementamość człowieka i społeczeństwa103, pierwotne podejście pracy so
cjalnej określone jako podejście do osoby104, „światy życia”, do których odwołuje się 
P. Donati105 wraz ze jego koncepcją pracownika socjalnego jako „przewodnika relacyj
nego sieci”106, lub też interpretacja funkcji pracownika socjalnego jako „eksperta d/s za
sobów i budowniczego sieci”107 albo jako osoby pobudzającej „interakcje między po
trzebami a zasobami” na danym obszarze108  wszystkie te sformułowania, przedstawio
ne w różnych opracowaniach, mniej lub bardziej wyraźnie  dotyczą identycznej tezy 
podstawowej, która określa niemożność abstrahowania w pracy socjalnej od osoby. Teza 
ta została potwierdzona również przez kryzys, w jakim znalazł się ten zawód z chwilą, 
gdy takie odniesienie zostało zapomniane lub skrytykowane przez teorie strukturalno  
funkcjonalistyczne czy też przez ideologiczne schematy typu kolektywistycznego.

Jeśli chodzi o kwestię treści, to można pokusić się o ich rekonstrukcję, poczynając od 
seminariów organizowanych przez Fundację Zancan w latach 1970.109, poprzez próbę 
ponownej definicji pracownika socjalnego widzianego jako „czynnik zmiany”110, aby 
dojść do:
 propozycji tych autorów, którzy opowiadali się za dialektyczną, a nie determini

styczną koncepcją pracy socjalnej, tj. taką, która uznawałaby możliwość wpływu 
jednostki i ludzi na system111,

 powtarzanych stwierdzeń o konieczności pokonania fałszywego dylematu jednostka 
 społeczeństwo112,

-  opracowania dwukierunkowego podejścia jednostka-środowisko113,
 nowych refleksji na temat teorii ekologicznych lub systemowych, według których 

punktem centralnym pracy socjalnej nie powinna być już ani osoba ani jej środowi
sko, lecz relacje zachodzące między nimi114,

101 M. Dal Pra Ponticelli, II servizio sociale in rapporto alle tendenze... ecc., op. cit., tej samej 
autorki por. takżę najnowszą pracę: Lineamenti di servizio sociale. Astrolabio, Roma 1987, s. 67 69, 
w którym podkreślono zasady inspirujące oraz wartości pracy socjalnej.

102 G. Spanu Gariazzo, Origine ed evoluzione... ecc., op. cit.

103 M. Canevini, Servizio Sociale, w: F. Demarchi  A. Ellena, Dizionario di Sociologia, op. cit.
104 T. Ossicini Ciolfi, L Assistente Sociale... ecc., op. cit.

105 P. Donati,L operatore assistente sociale... ecc., op. cit.

106 P. Donati, Nuove tendenze della politica sociale... ecc., op. cit.

107 F. Ferrario  G. Gottardi, Territorio e servizio sociale, Unicopli, Milano 1987.
108 O. Cellentanì, L incerto negato, Angeli, Milano 1987.

109 Jak te opisane w Fond. Zancan, Documentazione di Servizio Sociale nr 13, 1975.

110 M. Dal Pra Ponticelli, Il servizio sociale in rapporto alle tendenze ... ecc., op. cit.

111 G. Spanu Gariazzo, Origini ed evoluzione... ecc., op. cit.
112 M. Canevini, Servizio sociale, op. cit.
113 A. L Abate, Considerazioni sul ruolo... ecc., op. cit.

114 M. Dal Pra Ponticelli, Assistente sociale...ecc., op. cit.
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 umieszczenia w centrum uwagi oraz podkreślenia powiązań między rolą pracowni
ków socjalnych, systemem służb i kryzysem Selfare Statens,

-  ogólnej zgodności na temat faktu, że interwencja socjalna winna być skierowana 
równocześnie na jednostkę i na środowisko, bez uprzywilejowania żadnego z nich116,

 propozycji interpretacyjnych P. Donatiego, który nawiązując w sposób krytyczny 
i kontekstualny do analizy dynamik ewolucyjnych Welfare State podejmuje podsta
wowe treści odnotowane przez poprzedników, odtwarzając je na nowo w świetle fe
nomenologicznej kategorii „światów życia”, systemowej koncepcji społeczeństwa 
i możliwej wymiany między poziomami mikro i makro społecznymi117, a także roz
wijając następnie interpretacyjną propozycję pracownika socjalnego jako „relacyj
nego przewodnika sieci”118, w ramach „opieki środowiskowej”119;

-  analiz opracowanych przez F. Ferrario -  G. Gorrardi120 oraz O. Cellentani121 wspo
mnianych w tym rozdziale i propozycji L. Sanicola przywrócenia znaczenia pracy 
socjalnej w środowisku (wspólnocie), rozumianej jako praca z siecią122. 
Równocześnie przypominamy, że odnowa pracy socjalnej w naszym kraju, pomimo

że w ostatnich latach przeszła znaczące etapy, znajduje się jeszcze ciągle w sytuacji 
przejściowej, charakteryzującej się bardzo wieloma problemami. W obliczu takiej „pro- 
blematyczności” może warto przypomnieć niektóre warunki konieczne dla rozwoju za
wodu, stosując trzy z elementów wyodrębnionych przez socjologię zawodów jako wa
runki każdego procesu profesjonalizacji: „istnienie zespołu teorii” lub zbioru wiadomo
ści naukowych właściwych dla danego zawodu; kodeksu etycznego oraz formalnego 
uznania ze strony społeczeństwa123.

Uważamy, że nikt nie może zanegować, iż utwierdzenie się specyficznego zbioru 
teorii ma podstawowe znaczenie dla zagwarantowania możliwości rozwoju pracy socjal
nej jako zawodu. Dlatego też przywołaliśmy niewątpliwie znamienny powrót do dyskusji 
na temat dyscyplin zawodowych124, trwającej i pożądanej dopóty, dopóki nie wyda tych 
oryginalnych dla historii i dla perspektyw włoskiej pracy socjalnej owoców, których 
oznaki dojrzewania pojawiły się dopiero w ostatnich latach. Zagadnienia epistemolo
giczne pracy socjalnej będą musiały być poddane pod dyskusję jako obowiązujący punkt 
odniesienia począwszy już od pierwszych refleksji, które oby przyczyniły się do wyja

115 G. Rossi, Ruolo dell 'Assistente sociale... ecc., op. cit.

116T. Ossicini Cio\fi, L Assistente sociale... ecc.,op. cit.

117 R Donati, L operatore assistente sociale... ecc., op. cit.
1 1 8R Donati, Nuove tendenze della politica sociale... ecc., op. cit.
119 F. Folgheraiter  P.Donati, Community Care, op. cit.
120F. Ferrano  G. Gottardi, Territorio e servizio sociale, op. cit.
121 O. Cellentani, L incerto negato, op. cit.
122L. Sanicola (red.), Comunità e servizi alla persona, CEDAM, Padova 1990.
123 Por. co na ten temat twierdził E. Greenwood, Attributes o f  a profession, op. cit.
124 Czemu pomogło także utworzenie Włoskiego Stpwaizyszenia Nauczycieli Pracy Socjalnej 

(Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (A.I.Do.S.S.)
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śnienia kwestii przyznania pracy socjalnej statusu „międzydyscyplinamej metodologii 
naukowej”125.

Zagadnienie kodeksu etycznego zawodu jest sprawą, do której warto powrócić i któ
rą warto rozważyć. Uważamy bowiem, że należy ponownie opracować ów kodeks, 
w szczególności w obliczu podstawowych kwestii deontologii, jak te, które dotyczą 
wartości życia ludzkiego w jego początkowych i końcowych stadiach. Pracownicy so
cjalni bowiem pracujący na rzecz rodziny, nieletnich i osób starych, jak też i innych ka
tegorii klientów, na co dzień stają wobec problemów pociągających za sobą konieczność 
dokonania oceny wartościującej życie ludzkie oraz oceny możliwości odzyskania i przy
wrócenia mu wartości126.

Formalne uznanie ze strony państwa, zarówno jeśli chodzi o status prawny zawodu, 
jak i określenie miejsc i treści kształcenia zawodowego, stanowią jedno z najstarszych 
zagadnień w historii pracy socjalnej w naszym kraju.

Bez zagłębiania się w złożoną, trwającą obecnie dyskusję  pod wieloma względami 
jeszcze pozostającą w fazie definicji pomimo przepisu, który uporządkował kształcenie 
zawodowe pracowników socjalnych w specjalnych, afiliowanych przy uniwersytetach 
szkołach i ustalił, że uznanie uprawnień zawodowych nadanych dyplomem tych szkół127 
 może warto przypomnieć poziomy lub stopnie kształcenia i uprawnień do wykonywa

nia zawodu, w jakich wyraża się praca socjalna w niektórych krajach europejskich (np. 
Anglii i Irlandii) oraz w Stanach Zjednoczonych. Celem porównania przypominamy, że 
w takiej skali stopni można wyróżnić pierwszy poziom pracy techniczno-operacyjny, 
który uzyskuje się po odbyciu kursu pomaturalnego i który pozwala na wykonywanie 
zawodu w roli współpracownika zatrudnionego w systemie służb społecznych. Drugi 
poziom, uzyskiwany normalnie po przejściu pierwszego, przygotowuje do samodzielnie 
wykonywanej pracy socjalnej oraz do przejęcia funkcji kliniczno-terapeutycznych, 
funkcji nadzoru wobec pracowników socjalnych oraz funkcji kierowniczych w służbach 
społecznych. I wreszcie trzeci, który przygotowuje do jeszcze bardziej niezależnych form

125 Por. np.: F. Folgheraiter  B. Bortoli, Natura del lavoro sociale e formazione al lavoro sociale 
professionale, w: „Annali della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trento , 1983/84, II tom, s. 305  
379; O. Cellentani, L incerto negato, op. cit., s. 17 43. Rozpoczęta dyskusja nie wydaje nam się wyklu

czać możliwości przypisania pracy socjalnej epistemologicznego statusu interdyscyplinarnej metodologii 
naukowej, ponieważ „nauka” metodologii  w odniesieniu do procesu  pomagająca osobie, która wypra
cowuje syntezę pomiędzy wielorakością wkładów różnych dyscyplin.

126 Interesująca jest dyskusja tocząca się na ten temat i przytoczona w: AA. W ,  Il rispetto delle per
sone nei servizi sociali e sanitari, Fond. Zancan, Padova 1986. Por. również M. Smidili, L etica della 
professione: gli operatori sociali di fronte al problema deontologico, w: „Società e salute , nr 46, 
lipiec-wrzesień 1986, s. 3-9.

127 Dekret Prezydenta Republiki 15 stycznia 1987, nr 14 o wartości uprawniającej do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego oraz Zarządzenie Ministra z 30 kwietnia 1985 zawierające regulamin 
szkół „scuole dirette ai fini speciali  dla pracowników socjalnych, obydwa opublikowane we włoskim 
Dzienniku Ustaw (Gazzetta Ufficiale) z 5 lutego 1987.
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wykonywania zawodu, do prowadzenia badań, programowania służb oraz do nauczania 
na kursach i w ramach programów pracy socjalnej128.

Czy można się spodziewać, że także we Włoszech, w zakresie służb społecznych, 
utrwali się ukierunkowanie ku trzem poziomom działań zawodowych i kształceniowych, 
jakie mogłyby być uwieńczone dyplomem uniwersyteckim, dyplomem magisterskim 
oraz stopniem doktora w dziedzinie praey socjalnej, przy zastosowaniu możliwości, jakie 
dały obowiązujące przepisy uniwersyteckie129? Celem ułatwienia realizacji tych życzeń, 
należy koniecznie zrezygnowć z rozwiązań zbyt „domowych” lub „swojskich”, nawet je
żeli odpowiadają one bardziej partykularnym interesom, a wprowadzić w czyn rzeczy
wiste przywrócenie wartości włoskiej pracy socjalnej, umożliwiając tym samym nie
odzowną fazę rozwoju treści naukowych i operacyjnych, nowych linii polityki społecznej 
oraz ponownego zdefiniowania profilów zawodowych, przyjętych w organizacji służb 
społecznych.

128Na temat sytuacji w Europie per.: F. Villa, La formazione per il servizio sociale in Europa: ele
menti di analisi comparata, w: F. Villa (red.), Social Work Education, op. cit., s. 95-123; J.H. Brauns -
D. Rramer (red ), Social Work Education in Europe, Einv.

129 Kształcenie pracowników socjalnych we Włoszech rozwija się systematycznie od lat 1950-tych 
po wcześniejszych, krótkotrwałych próbach i doświadczeniach z okresu od 1928 do ropoczęcia II wojny 
światowej. Szkoły prowadzone przez instytucje prywatne powstały dzięki wsparciu Administracji Pomocy 
Międzynarodowej (A.A.I.), która przekształciła się potem w  Dyrekcję Służb Cywilnych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Wszystkie kursy trwały trzy lata. W roku 1957 przy Uniwersytecie w Sienie pow
stała pierwsza Szkoła Specjalna dla Pracowników Socjalnych. Następnie także inne uniwersytety Włoch 
centralnych, np. we Florencji, Rzymie, Pizie, Parmie i w Perugii powołały do życia takie szkoły, które 
działały w ramach uniwersytetów. We Włoszech północnych i południowych natomiast zarządy regionów 
wysunęły inicjatywy zmierzające do opracowania zasad prawnych kształcenia pracowników socjalnych. 
Przykładem tego jest Ustawa Regionalna nr 95 z roku 1980, na mocy której Region Lombardia ustanowił 
Szkoły Regionalne dla Pracowników Socjalnych (Opiekunów Społecznych i Zawodowych Wychowaw
ców). W 1987 r. Dekretem Ministerstwa Szkolnictwa  zamierzając uopoiządkować kwestię Szkół dla 
celów specjalnych, wprowadzono zasady, które przenosiły kształcenie pracowników socjalnych wyłącznie 
do Szkól dla Pracowników Socjalnych przy uniwersytetach, co spowodowało w konsekwencji zamknięcie 
szkół pozostających w gestii regionów. W 1993 Dekretem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań 
Naukowych i Technologicznych rozpoczęto procedurę zmierzającą do przekształcenia Szkół dla Pra
cowników Socjalnych w studia kończące się uzyskaniem dyplomu studiów wyższych (porównywalnego 
z licencjatem  przyp. red.) w zakresie pracy socjalnej i posiadające nowy regulamin studiów, jednakże 
nadal trwających trzy lata. Przewiduje się możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.

Pogłębienie tej tematyki zawarto w: F. Villa (red.), Social Work Education. Un confronto intemazi
onale su esigenze e modelli di formazione per il servizio sociale. Vita e Pensiero, Milano 1991. Por. 
również ustawa z 19 listopada 1990 r., nr 34.

164






-



-




	Pusta strona

