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w strategii działań prewencyjnych.
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1. Istota i zakres problemu
Termin zapobieganie – ogólnie rzecz ujmując – mieści w sobie określone przedsięwzięcia, które mają na celu niedopuszczenie do pojawienia się i rozwoju niepożądanych zjawisk w danym społeczeństwie. Pojęcia: zapobieganie, profilaktyka czy
prewencja dość powszechnie w literaturze przedmiotu traktuje się jako synonimy,
niekiedy jednak nadaje się im odrębny zakres znaczeniowy. Pojawiająca się swoistość
nurtów terminologicznych, wynikająca z proweniencji socjologicznej, kryminologicznej, psychologicznej, medycznej bądź innej, wiążą się z odmiennym sposobem
ujęcia znaczeniowego wymienionych określeń. Występująca rozbieżność skutkuje
różnorodnością podejść co do zakresu przedmiotowego i podmiotowego zapobiegania,
jego celów, zadań, środków, metod, granic i czasu podjętych oddziaływań1.
W nowszych ujęciach zadania zapobiegawcze zostały precyzyjnie oddzielone od
czynności leczniczych oraz ich kontynuacji. W tym kontekście wyróżnia się działania
w obszarze prewencji ogólnej i kierunkowej oraz interwencje adresowane2. W takim
ujęciu, wraz z przytoczonym podziałem, będę posługiwał się tą terminologią w niniejszym opracowaniu.
Na ogół przyjmuje się tezę, że zapobieganie jest swego rodzaju kontraktem zawartym przez społeczeństwo, a zarazem formą interwencji społecznej w sytuacji
antycypowanych zagrożeń.
W rezultacie podjętych oddziaływań zakłada się, że zmniejszy się częstotliwość
występowania zdarzeń niepożądanych; staną się one mniej atrakcyjne i trudniejsze
do przeprowadzenia. Równocześnie zmieniają się fizyczne, prawne lub społeczno-ekonomiczne warunki środowiska oraz charakterystyka biologiczna (lub psychologiczna)
1
F. Bruno, Zapobieganie [w:] M.E. Andreotti i in., Kompendium wiedzy o profilaktyce, t. 1: Nauka
o profilaktyce, tłum. A. Bujnik i in., Warszawa 1996, s. 5; T. Cielecki, Prewencja kryminalna. Studium
z profilaktyki kryminologicznej, Opole 2004, s. 24 i n.
2
R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, vol. 2, tłum. W. Dietrich i in., Gdańsk
2005, s. 996−997.
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jednostek (grup), a także prawna i oficjalna ocena zdarzeń (zachowań). Służą temu
działania zarówno w sferze zdrowotnej, psychologicznej, prawnej, jak i socjalnej oraz
pedagogiczno-edukacyjnej3.
Wśród stanowisk teoretycznych najbardziej przydatne wydaje się ujęcie omawianego
zagadnienia na gruncie socjotechniki jako nauki podejmującej kwestię praktycznego
zastosowania wiedzy socjologicznej. Wymienia się w niej trzy rodzaje odmiennych
procedur postępowania: reformującą, projektującą i profilaktyczną. W przytoczonym
ujęciu profilaktyka jest jedną z procedur ingerowania w rzeczywistość społeczną
i świadomego kształtowania rozwoju rzeczywistości w pożądanym kierunku4.
Równie istotną teorią wzbogacającą myślenie o profilaktyce jest ekologia ludzkiego
rozwoju Uriego Bronfenbrennera5. Uwzględnia ona poszczególne poziomy ekosystemu człowieka: mikrosystem, mezosystem, egzosystem, makrosystem, chronosystem.
Można stąd wyprowadzić wniosek, że w etiologii problemów społecznych w strategii
działań zapobiegawczych trzeba uwzględniać szerzej kontekst ekologiczny właściwy
dla danego środowiska.

2. Wybrane aspekty rozważań o środowisku
przestrzennym
Nawiązując do teoretycznych orientacji na temat wpływu środowiska życia na egzystencję człowieka, zwraca się uwagę na jego otoczenie tworzone przez środowisko
naturalne i społeczne6. Idąc tym tropem, należy powiedzieć, że zgodnie z socjologiczną
koncepcją jednostki ludzkiej jej społeczne zachowanie, elementy kultury, instytucje
tworzone dla zaspokojenia potrzeb całości społecznych wywodzą się z biologicznej
natury człowieka7. Sugeruje się przez to, że aby poznać i zrozumieć rozwój osobniczy
oraz funkcjonowanie w środowisku, trzeba zawsze uwzględniać złożone interakcje
między cechami indywidualnymi a otoczeniem przyrodniczo-materialnym. Co więcej,
orientacja humanistyczna ujmuje środowisko jako układ społecznych interakcji świadomych podmiotów społecznych8. Wreszcie z punktu widzenia ekologii społecznej
można stwierdzić, że zachodzące procesy adaptacyjne najlepiej dają się wyjaśnić
w kategoriach wzajemnego oddziaływania jednostki i środowiska. Przedstawia się
zarazem trzy rodzaje korelacji genotyp–środowisko: pasywną, reaktywną i aktywną9.
Ibidem.
J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki [w:] G. Świątkiewicz
(red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002, s. 21.
5
Za: Sz. Grzelak, Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2009, s. 45.
6
J. Izdebska, Środowisko życia a środowisko wychowawcze dziecka [w:] eadem (red.), Dziecko
w rodzinie i środowisku rówieśniczym, Białystok 2003, s. 23.
7
A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa 2008,
s. 23−24.
8
J. Izdebska, Środowisko życia…, s. 25.
9
R. Plomin i in., Genetyka zachowania, tłum. E. Czerniawska, K. Duniec, Warszawa 2001, s. 342.
3
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W świetle prowadzonych analiz wyłania się pojęcie przestrzeni życiowej na oznaczenie „pola psychicznego”, w którego skład wchodzą jednostka i jej otoczenie. W tej
przestrzeni sytuują się zmienne współzależności – to one w określonym momencie
mogą zdeterminować zachowanie człowieka10. Zgodnie z wiedzą środowiskową ludzie
noszą z sobą uporządkowaną umysłową reprezentację swojego środowiska, określaną
jako mapa poznawcza. Bardziej dobitnie jest ona umysłową ramą odniesienia, która
zawiera reprezentację przestrzennej organizacji środowiska fizycznego11.
W prowadzonych obecnie analizach przy rozpatrywaniu relacji między człowiekiem
a przestrzenią pojawia się też interesujące ujęcie określane mianem behawioryzmu
poznawczego ‒ akcentuje się tu znaczenie sposobu postrzegania i interpretowania
środowiska z uwzględnieniem odwołania się do wcześniejszych doświadczeń12.
Należy też mieć na uwadze, że proces poznawania przestrzeni i jej wartościowania
jest uzależniony od rodzaju pełnionych ról społecznych i zawodowych. Sama zaś
teoria przestrzeni życiowej może wykraczać poza koncepcje innych modeli i jako
idea zasadniczo terapeutyczna w swych założeniach zorientowana jest na cel i całość
środowiska13.
Nie jest odosobniony pogląd, że poziom rozwoju człowieka jako istoty społecznej
możemy mierzyć stopniem uczestnictwa w życiu społecznym, korzystania z instytucji
społecznych oraz praw przysługujących członkom danej zbiorowości. Wiąże się z tym
stopień zaspokajania potrzeb o charakterze społecznym, wśród nich między innymi
także potrzeby akceptacji, przynależności, statusu. Środowisko przestrzenne jest
zatem swego rodzaju światem fizycznym, organiczną całością mieszczącą w sobie
permanentnie zmienny zbiór systemów i podsystemów14.
W omawianym kontekście należy przywołać ten obszar przestrzeni, którą stanowi
społeczność lokalna, ujmowana jako całość społeczna zespolona wspólnotą terytorium tworzącą jedności kulturowe. Używając tego terminu, ma się zwykle na uwadze
mieszkańców miasta, gminy lub osiedla. Cechą charakterystyczną tych najmniejszych
społeczności jest nie tylko fizyczna, ale i społeczna bliskość mieszkańców15.
Na gruncie pedagogicznym, jak zauważa Tadeusz Pilch16, używa się określenia
środowisko lokalne zamiast społeczność lokalna. Wskazuje się przy tym na
znacznie szerszy krąg desygnatów przedmiotowego pojęcia, uwzględniający elementy
przyrodniczego otoczenia i wychowawcze oddziaływanie całej struktury oraz wszystkie
czynniki wchodzące w skład terytorium lokalnego.

10
A. Zych, Przestrzeń życiowa [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 223.
11
P.A. Bell i in., Psychologia środowiskowa, tłum. A. Jurkiewicz i in., Gdańsk 2004, s. 97.
12
A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna…, s. 75 i n.
13
Por. A. Zych, Przestrzeń życiowa...
14
Por. A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna…, s. 26; B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie
bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004, s. 21.
15
Por. A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna…, s. 31; G. Świątkiewicz, Profilaktyka w społecznościach lokalnych [w:] eadem (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym..., s. 34.
16
T. Pilch, Środowisko lokalne [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki..., s. 299.
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Uściślając, trzeba dodać, że w przyjętej konwencji „środowiskiem lokalnym nazywa się zbiór ludzi zamieszkujących niewielkie terytorium oraz tworzoną przez nich
kulturę, stosunki społeczne i otoczenie przyrodniczo-materialne”17. Dominacja więzi
osobowych nad rzeczowymi stwarza jednak możliwość identyfikacji członków oraz
sprawowanie osobowej kontroli. Podstawowe znaczenie ma świadomość społeczna
środowiska lokalnego, której istotą jest aprobujące uczestnictwo oraz poczucie
jedności wspólnoty będące wyrazem zdolności do zbiorowego działania w obronie,
rozwiązywania i osiągania wspólnych celów i interesów publicznych18.
Rozważania te pozwalają dostrzec omawiane kwestie w perspektywie tak zwanego
zdrowego pola życiowego. Zakres tego pojęcia oznacza otoczenie, które jest dla ludzi
zrozumiałe, zhumanizowane na miarę możliwości człowieka: można w nim wyróżnić
odrębne podsystemy ważne dla psychologicznego komfortu jednostki, stwarza ono
równocześnie możliwość społecznego wsparcia i przeżycia korzystnego w postaci
poczucia wspólnoty19.

3. Kreacja przestrzeni bezpiecznej w kontekście zdrowego
środowiska życia jednostek i grup społecznych
Wracając ponownie na grunt oddziaływań zapobiegawczych, można powiedzieć,
że do dziedziny prewencji ogólnej należy wspieranie rozwoju człowieka, a przez
to wspieranie zdrowia. Jej zakres obejmuje wpływanie na czynniki biologiczne,
psychospołeczne oraz społeczno-kulturowe. Przyjmuje się tezę, że w gruncie rzeczy
każde działanie zmierzające do poprawy ludzkiego bytu oraz osiągania subiektywnie
satysfakcjonującego i bardziej wartościowego życia zapobiega szerzeniu się chorób
i zaburzeń rozwojowych20.
Odnosząc się nieco bliżej do podanych stwierdzeń, zauważa się, że pozytywne podejście do problemów zdrowia zwiększa skuteczność profilaktycznego oddziaływania ‒
tu podstawą działań zorientowanych biologicznie jest propagowanie zdrowego stylu
życia, stymulującego takie sposoby myślenia i działania, które zapobiegają pojawieniu
się zjawisk negatywnych rzutujących na rozwijanie się zaburzeń zachowania. Jeśli
chodzi o działania psychospołeczne, przyjmuje się, że warunkiem zdrowych relacji
psychicznych z otoczeniem społecznym (określonych jako zdrowie psychospołeczne) jest nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów. Następnym
wymogiem osiągnięcia zdrowia psychospołecznego jest posiadanie właściwej płaszczyzny odniesienia, na podstawie której jednostka może zbudować poczucie własnej
tożsamości. Ostatnią grupą działań w obrębie prewencji ogólnej są przedsięwzięcia
Ibidem, s. 300.
Ibidem.
19
Por. H. Sęk, Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki [w:] eadem (red.), Społeczna psychologia
kliniczna, Warszawa 1993, s. 484; A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna…, s. 94.
20
R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń…, s. 997 i n.
17
18
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społeczno-kulturowe, mające na celu tworzenie warunków społecznych: miałyby być
one jak najbezpieczniejsze i jak najbardziej pożyteczne dla osób, których łączy wspólnota terytorialna. Bierze się pod uwagę rozwiązania umożliwiające zdrowy rozwój
oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Służą temu szeroko
zakrojone działania w sferach edukacji, planowania gospodarczego, projektowania
bezpiecznych przestrzeni itp.21
Wymienione aspekty analiz stanowią filar teoretyczny, na którym osadzone zostaną
dalsze rozważania. W tym znaczeniu promocja zdrowia (szeroko pojętego) staje się
swoistą interwencją, mającą na celu stworzenie strategii mediacyjnej między ludźmi
i ich środowiskiem. Opiera się ona na założeniu, że zmiana zachowań zdrowotnych
wymaga zmiany warunków sprzyjających zdrowiu22. Myśląc o środowisku, ma się na
uwadze (zgodnie z ekologią humanistyczną) ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne związki, a także aktywną rolę człowieka w tworzeniu
otaczającego go świata23. Konkludując, pozytywne podejście do problemów zdrowia
zwiększa skuteczność profilaktycznego oddziaływania mającego za podstawę model
profilaktyki uprzedzającej – jednocześnie powstrzymującej, skoncentrowanej w skali
makrospołecznej na strukturach społecznych oraz właściwych instytucjach, natomiast
w skali mikrospołecznej ‒ na jednostce24.
Przyjmuje się przy tym, że poza techniczno-funkcjonalnymi walorami (bezpieczeństwo fizyczne), zdrowe mieszkanie i przestrzeń miejska powinny spełniać oczekiwania
w sferze psychicznej (bezpieczeństwo psychiczne). Co więcej, jakość środowiska
mieszkaniowego jest określana przez komfort jego użytkowników, obejmujący bezpieczeństwo zdrowotne oraz funkcjonalność i estetykę rozwiązań25. W tym sensie dom
musi zaspokajać potrzebę poczucia bezpieczeństwa i bezpośredniego związku z przyrodą
oraz stanowić zintegrowany z nią system. Stąd współczesny architekt i urbanista stają
przed wyzwaniem kreowania bezpiecznego, zdrowego domu i miasta zintegrowanego
z lokalnym środowiskiem i ekosystemami, łączącego doświadczenia nie tylko architektury, urbanistyki, ale i ekologii oraz biologii człowieka26. Można zatem wnioskować,
że samo poczucie bezpieczeństwa jest pewnym stanem niezagrożenia i spokoju, i jest
wyznaczone i związane z wieloma kwestiami natury osobistej oraz społecznej.
Dowiedziono, że jednen z najistotniejszych wymiarów wartościowania przestrzeni
to określenie jej w kategoriach: swoja–obca, co wiąże się z zaspokojeniem potrzeby
poczucia bezpieczeństwa i innych potrzeb wyższego rzędu, chociażby przykładowo
potrzeby przynależności i ładu emocjonalnego27. Samo pojęcie bezpieczeństwa i jego
zagrożeń oraz problemy przestrzeni bezpiecznej dość szeroko zostały omówione
Ibidem.
E. Syrek, Promocja zdrowia [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki..., s. 216.
23
Por. J. Izdebska, Środowisko życia…, s. 26.
24
B. Kulik, Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej, Stalowa Wola 1997, s. 10.
25
W. Wehle-Strzelecka, Zasady zrównoważonego rozwoju – architektura bezpieczna dla użytkownika
i otoczenia społecznego [w:] A. Wyżykowski i in. (red.), Przestrzeń bezpieczna, Kraków 2004.
26
Ibidem, s. 103. Wydaje się, że podane tu założenia w równym stopniu odnoszą się też do innych
środowisk lokalnych.
27
A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna…, s. 80 i n.
21
22
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na gruncie psychologii środowiskowej. W pewnym uproszczeniu zakłada się, że
człowiek zmienia swoje środowisko w sposób zarówno intencjonalny, jak też nieintencjonalny, a w następstwie tego sam ulega zmianom pod wpływem miejsca swego
zamieszkania. Dodać należy, że terytorialność jest raczej zjawiskiem grupowym,
przestrzeń osobista ma natomiast charakter indywidualny28. Przyjmuje się również,
że osobowość jest odzwierciedleniem tego, jak postrzegamy świat oraz jaką mamy
wiedzę i doświadczenie, stąd wymiary osobowości znajdują swe odwzorowanie
w zachowaniu przestrzennym. Jeśli chodzi o funkcje terytorium u ludzi, to możemy
je analizować, przyjmując za podstawę koncepcje dotyczące związku środowisko–zachowanie29. Mówiąc natomiast o perspektywie ekologicznej przestrzeni bezpiecznej,
wskazuje się na jakość życia, na wspomniany już komfort i zdrowie. Nie można
też pominąć prawno-ekonomicznych uwarunkowań przestrzeni bezpiecznej, które
wybiegają niestety poza zakres nakreślonych rozważań30.
Przytoczony wcześniej problem (szeroko rozumianej przestrzeni bezpiecznej) winien
znaleźć właściwe odbicie w postaci komplementarnego programu projektowania i kreowania przestrzeni bezpiecznej. Preferuje się w nim te formy ochrony, które opierają
się na obserwacji społecznej, kształtowaniu określonych rozwiązań architektonicznych
oraz stymulowaniu samoorganizacji mieszkańców. Jedną ze strategii zachęcania do
zachowań odpowiedzialnych za środowisko jest edukacja środowiskowa, polegająca
na uświadomieniu danej społeczności rozmiarów i natury problemów środowiskowych
oraz zachowań alternatywnych, które mogą je łagodzić. Wiele też destrukcyjnych dla
środowiska zachowań można interpretować w kategoriach pułapek społecznych31.
Racjonalnie opracowany program w omawianym zakresie powinien więc korespondować z różnorodnymi zagrożeniami oraz realiami prawno-ekonomicznymi.
W społecznej percepcji ma być natomiast elementem podnoszącym jakość życia
mieszkańców, dostosowując się do bieżących wymagań i potrzeb społecznych. W końcu skuteczność wdrażania programu kształtowania przestrzeni bezpiecznych zależna
jest wprost od społecznego poparcia dla proponowanych rozwiązań. Stąd koniecznym
wymogiem staje się odpowiednie kształtowanie świadomości w społecznościach lokalnych oraz gotowość do współpracy w ramach niezależnych inicjatyw społecznych.
Ważnym aspektem jest prezentacja proponowanych i wdrażanych w życie programów
na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw
środowiskowych, a także propagowanie możliwości współpracy z policją i władzami
lokalnymi (samorządowymi) ze wskazaniem konkretnych procedur oraz osób mogących służyć profesjonalnym wsparciem32.

P.A. Bell i in, Psychologia środowiskowa…, s. 317.
Ibidem, s. 327 i 350.
30
A. Wyżykowski, K. Kwiatkowski, Wprowadzenie do zagadnień przestrzeni bezpiecznej [w:]
A. Wyżykowski i in. (red.), Przestrzeń bezpieczna..., s. 9−10.
31
P.A. Bell i in., Psychologia środowiskowa…, s. 591 i 615.
32
W. Korbel, Zagadnienia ekonomiczne i legislacyjne związane z kształtowaniem bezpiecznej przestrzeni. Strategie przezwyciężania zjawiska dywersyfikacji stanu bezpieczeństwa [w:] A. Wyżykowski
(red.), Przestrzeń bezpieczna..., s. 153−154.
28
29
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Wśród przyjętych rozwiązań kreacji przestrzeni bezpiecznej i poczucia bezpieczeństwa z tym związanego istotnego znaczenia nabierają – jak się wydaje – dwie
kwestie: przywracanie mieszkańcom przestrzeni „przywłaszczanych” przez subkultury
młodzieżowe oraz lęk przed przestępczością – zwłaszcza u osób starszych.
Odnosząc się do pierwszego problemu, zwraca uwagę fakt, że duże osiedla
dotknięte są nie tylko zagrożeniami zewnętrznymi – przestępczością kryminalną
czy zachowaniami chuligańskimi, ale też swoistymi zagrożeniami wewnętrznymi,
których przyczyna tkwi w aktywności pewnych grup mieszkańców, a towarzyszy
jej proces fałszywej identyfikacji z konkretną przestrzenią. Stanowi je spektrum
zachowań agresywnych części danej społeczności przeciwko pozostałym mieszkańcom. Polegają one na tak zwanym zawłaszczaniu przestrzeni ogólnodostępnych
budynków oraz przestrzeni zewnętrznych między blokami i stają się uciążliwe poprzez wywoływanie poczucia ciągłego zagrożenia oraz poczucia utraty kontroli nad
przestrzeniami (ogólnodostępną wokół bloków i przestrzenią zewnętrzną osiedli).
Dość powszechnie znaną subkulturą, która za swoją genezę uznaje negację rzeczywistości przestrzennej osiedli, są blokersi oraz nakładająca się na nią subkultura
kibiców szalikowców drużyn piłkarskich33.
W literaturze przedmiotu można spotkać cztery wyróżnione typy tak zwanego
zawłaszczania przestrzeni przez młodzież i subkultury młodzieżowe34:
– zawłaszczanie przestrzeni kompensacyjne, jako wynik pewnego braku przestrzeni publicznej dla młodzieży;
– zawłaszczanie przestrzeni ewoluujące w kierunku przestępczości, połączone z zachowaniami agresywnymi (na przykład wandalizmem, próbami
rozboju i terroryzowania mieszkańców);
– zawłaszczanie przestrzeni jako podział na strefy wpływów kibiców/pseudokibiców klubów sportowych;
– zawłaszczanie przestrzeni o charakterze przestępczym ‒ przykładowo następuje
podział osiedli i miasta na strefy sprzedaży narkotyków pomiędzy poszczególne
subkultury/gangi przestępcze.
Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom ze strony subkultur jest samoorganizacja mieszkańców ciesząca się poparciem władz samorządowych
i organizacji pozarządowych. Inicjatywy podjęte w tym względzie mają jednak ograniczony zasięg i nie zawsze okazują się skuteczne, zwłaszcza w odniesieniu do działań
subkultur o charakterze przestępczym. W takich sytuacjach sięga się po rozwiązania
ochronno-represyjne. Pamiętać przy tym należy, że wyłączne ich stosowanie nie rozwiązuje problemu. Niezbędne zatem są działania wychowawczo-modernizacyjne oraz
przestrzenne35. Zespoleniem owych działań mogłoby być centrum (ośrodki) ekspresji

33
K. Kwiatkowski, Przywracanie mieszkańcom przestrzeni „zawłaszczonych” przez subkultury
młodzieżowe. Propozycja budowy ośrodków ekspresji społecznej – „wyszalani” [w:] A. Wyżykowski i in.
(red.), Przestrzeń bezpieczna..., s. 215 i n.
34
Ibidem, s. 225−228.
35
Ibidem.
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społecznej, w zamyśle zmierzające do skłonienia do zachowań aprobowanych społecznie poprzez stworzenie swego rodzaju czterech ram36:
– dla aktywnego sportu jako czynnika rozwoju fizycznego i możliwości rywalizacji;
– dla autentycznej odwagi, obejmujące między innymi uprawianie sportów
ekstremalnych;
– dla ekspresji – stwarzanie warunków dla słuchania i odtwarzania głośnej muzyki;
– dla graffiti – udostępnianie miejsc dla wykazywania swego talentu.
Jednym z najbardziej interesujących aspektów terytorialności jest związek pomiędzy terytorium a przestępczością. Stwierdzono w badaniach, że terytorium może
być czynnikiem generującym przestępczość bądź jej zapobiegającym. Nie ulega
wątpliwości, że znacznie większa przestępczość dotyka dużych środowisk lokalnych
niż terenów o małym stopniu zurbanizowania. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje
się głównie w deindywidualizacji (rozumianej tu jako poczucie bycia anonimowym),
znaczniejszych możliwościach podejmowania zachowań antyspołecznych, większej
ilości okazji do popełnienia przestępstwa. Wiąże się z tym lęk przed przestępczością
powiązany z rozmaitymi aspektami środowiska. Dowiedziono empirycznie, że jego
poziom wzrasta szybciej niż sama przestępczość. Zauważono zarazem, iż wzmocnienie
więzi społecznych między mieszkańcami, tworzenie przestrzeni bronionych może ów
lęk redukować37.
Bill Hillier38, znawca problematyki oddziaływania struktury przestrzennej na występowanie przestępczości, stoi na stanowisku, że aspekt przestrzenny nie może być
analizowany bez uprzedniego uwzględnienia czynników społecznych, których wpływ
zwykle znacząco modyfikuje przestrzenny rozkład zjawisk kryminalnych. Warto też
podkreślić odmienne znaczenie działania przestrzeni na różne formy działalności
przestępczej. Okazuje się, że drobna przestępczość pospolita jest stosunkowo silnie
zależna od rozwiązań przestrzennych i ona – jak się wydaje – jest najbardziej dotkliwą i uciążliwą dla mieszkańców określonego terytorium39. Należy dopowiedzieć,
że terytorialność ludzka jest zbiorem zachowań i procesów poznawczych jednostki,
opartych na postrzeganej własności przestrzeni fizycznej40.
Utrwala się teza, że zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej to element
(składowa) kontroli społecznej. Sama zaś kontrola bezpieczeństwa w przestrzeni odbywa
się poprzez regulowanie zjawisk społecznych pojawiających się w tej przestrzeni oraz
reglamentację, animację lub likwidację tych zjawisk na ich taką lub inną dystrybucję
w przestrzeni (lokalizację).
Realizując założone cele w ramach socjotechniki (czyniąc daną przestrzeń bardziej
bezpieczną), stosuje się odpowiednie zabiegi stricte techniczne, pochodzące z warsztatu planowania przestrzennego oraz z warsztatu specjalistów od konstruowania

A. Wyżykowski, K. Kwiatkowski, Wprowadzenie do zagadnień przestrzeni bezpiecznej…, s. 10.
P.A. Bell i in., Psychologia środowiskowa…, s. 363; M. Setkowicz, Kryteria psychologiczne
w kształtowaniu przestrzeni bezpiecznej [w:] A. Wyżykowski i in. (red.), Przestrzeń bezpieczna..., s. 50.
38
Za: B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni…, s. 25.
39
Ibidem, s. 27.
40
P.A. Bell i in., Psychologia środowiskowa…, s. 346.
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i monitorowania urządzeń zabezpieczających. W ten sposób oddziałujemy na sferę
fizyczną danego terytorium. Pamiętać trzeba też o komplementarnym podchodzeniu
do bezpieczeństwa. Co więcej, bezpieczne kształtowanie przestrzeni (bezpieczna
przestrzeń) jest tylko jednym z elementów problemu bezpieczeństwa na wyodrębnionym terytorium oraz odgrywa rolę jednego z instrumentów kontroli społecznej na
tym terytorium41.
Powstaje pytanie, jak powinna funkcjonować kontrola społeczna (w odniesieniu
do konkretnego obszaru), by możliwe było przestrzeganie społecznie akceptowanych
norm bezpieczeństwa. Istotne znaczenie dla analizy funkcjonowania kontroli społecznej
ma tu koncepcja wartości przestrzennych, stanowiąca podstawowy element socjologii
humanistycznej Floriana Znanieckiego42. W przywołanej koncepcji zwraca się uwagę
na kluczowe w kontroli społecznej bezpieczeństwa „pozycje ekologiczne”, związane
z odgrywaniem roli „swojego” i „obcego”. Brak możliwości wyróżnienia i funkcjonowania tych ról nadaje kontroli co najwyżej charakter formalny. W obecnych czasach
można jednak dostrzec, że coraz więcej ludzi zamieszkuje w środowiskach, w których
status obcego i mieszkańca (swojego) tracą na znaczeniu. W dalszych rozważaniach
na temat relacji pomiędzy zapobieganiem przestępczości a planowaniem bezpiecznych
przestrzeni publicznych pomocna może się okazać analiza syntaktyczna jako forma
komputerowego modelowania przestrzeni zurbanizowanej, będąca fundamentalnym
instrumentem śledzenia wpływu przestrzeni na strukturę przestępczości43.
Te i inne przesłanki zrodziły potrzebę badań nad zagadnieniami przestępczości
w kontekście wpływu fizycznych aspektów miejsca na kontrolę otoczenia przez
mieszkańców, zwiększając poziom bezpieczeństwa. Chodzi głównie o44:
– tworzenie przestrzeni bronionych, które są wyraźnie wyodrębnione i umożliwiają nieformalną kontrolę wzmacniającą spójność stosunków społecznych;
zaznacza się równocześnie, że nie tylko cechy fizyczne przestrzeni ograniczają
przestępczość, ważne są również postawy i zachowania terytorialne45;
– więzi społeczne; dowiedziono, że wyłączność działań architektonicznych
jest niewystarczająca; niewspółmierną rolę odgrywają czynniki społeczne ‒
przywiązanie do miejsca zamieszkania, poczucie więzi społecznych zwiększa
bezpieczeństwo, zmniejsza tym samym potrzebę zastosowania radykalnych
środków przez policję; brak spójności społecznej wytwarza jednak rozproszenie
odpowiedzialności, potęguje antyspołeczne zachowania, a członkowie wspólnot
lokalnych czują się zagubieni w tłumie, anonimowi bądź nierozpoznawalni;
– domy komunalne dla osób o niskich dochodach: stworzenie równoczesnej
możliwości nabycia prawa do własności i udzielenia pomocy finansowej przy
renowacji mieszkań;

41
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– gentryfikację dającą się pomieścić w pojęciu uporządkowania urbanistycznego
śródmieść poprzednio zdewastowanych; mając na uwadze jej skutki uboczne
(w tym psychiczne), przenosi się ludzi do nowych miejsc w istniejących grupach
społecznych, w niedalekiej odległości od poprzedniego miejsca zamieszkania,
wreszcie zapewnia się współuczestnictwo w projektowaniu docelowego miejsca
pobytu.
W podejmowanych analizach zapobiegania przestępczości proponowanych przez
kryminologów obserwuje się pewien niedosyt jej ograniczania (przyjętą filozofią opartą
na podejściu etiologicznym). W nawiązaniu do triady kryminologicznej wyraźniej
stawia się problemy obejmujące przyczynę powstawania przestępstwa w kontekście
miejsca, okoliczności oraz ofiary. W świetle podanych inspiracji teoretycznych Jan
van Dijk i Jaap de Waard46 stworzyli dwupłaszczyznową typologię zapobiegania
przestępczości. Pierwsza płaszczyzna odnosi się do populacji, do której profilaktyka
jest kierowana, druga natomiast rozróżnia programy prewencyjne według przedmiotu
i celu działań: sprawca, ofiara i środowisko. Ostatni z wymienionych aspektów poddany zostanie nieco dokładniejszemu opisowi jako ten, który odnosi się wprost do
zakresu tematycznego niniejszego opracowania. W nawiązaniu do nurtu sytuacyjnego
w kryminologii wyróżnia się47:
– sytuacyjne zapobieganie przestępczości I stopnia; ujmowane jako wszelkie działania informacyjne, edukacyjne i praktyczne, które w zamyśle mają utrudnić sprawcy dokonanie przestępstwa oraz wzmocnić społeczne poczucie bezpieczeństwa;
ich zakresem uczyniono planowanie urbanistyczne i architektoniczne, tworzenie
bezpiecznej przestrzeni prywatnej (osobistej), kształtowanie funkcjonowania
środowiska miejskiego, wiejskiego oraz indywidualne zabezpieczenie obiektów;
– zapobieganie sytuacyjne II stopnia; obejmuje działania w rejonach zagrożonych
wandalizmem, przestępczością, zakłóceniami porządku publicznego; zwraca
się głównie uwagę na realizację programów poprawy ładu urbanistycznego
i komunikacyjnego w celu polepszenia bezpieczeństwa, tworzenie wzmocnienia
systemów bezpieczeństwa technicznego i osobowego;
– sytuacyjne zapobieganie III stopnia; skupione jest na podejmowaniu środków
prewencyjnych w odniesieniu do obiektów szczególnego ryzyka, obszarów zagrożonych, a także na wypracowaniu systemu nadzoru nad organizacją imprez
publicznych oraz monitoringu telewizyjnego zagrożonych miejsc i obiektów.
Opisane w literaturze rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni bezpiecznej zasługują na uwagę głównie z powodów prakseologicznych. Pozwalają na
przedstawienie działań mających na celu rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa
przestrzeni publicznej z uwzględnieniem występujących zagrożeń i ich rzeczywistych
przyczyn. Ich sparametryzowaną analizę zapewnia audyt przyjmujący różne formy
w zależności od analizowanej dziedziny zagrożeń bezpieczeństwa i/lub aspektów
funkcjonalnych użytkowania oraz rodzaju i charakteru przestrzeni. Uszczegóławiając,
audyt obejmuje zarówno ocenę stanu faktycznego elementów i stanu przestrzeni, jak
46
47
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i uwzględnia opinie użytkowników o stanie bezpieczeństwa i o miejscach zagrożonych
uznawanych za niebezpieczne oraz o różnych źródłach zagrożeń. Szczególne miejsce
zajmuje współpraca zbiorowości lokalnych przy podejmowaniu działań w kierunku
poprawy bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń przestępczością48.
Prowadzona analiza w ramach audytu we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa
może przybierać mapę zagrożeń, która staje się środkiem decydującym o możliwościach wprowadzania skutecznych rozwiązań zaradczych. Okazuje się ponadto, że
pozytywne wyniki podejmowanych przedsięwzięć dają się zaobserwować wtedy, kiedy
rozwiązania przestrzenne i właściwe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne
komplementarnie się uzupełniają. Przykładowe rozwiązania w tym względzie stanowić
będą przedmiot dalszych rozważań.

4. Przykładowe aplikacje
Rozwiązania modelowe w projektowaniu i kreowaniu przestrzeni bezpiecznej można
spotkać w wielu rozwiniętych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Zauważono, że
dewastacja środowiska, w którym funkcjonuje społeczność lokalna, jeżeli nie napotyka
na przeciwdziałanie, w konsekwencji prowadzi do niszczenia więzi łączących tę społeczność, czyli do dewastacji środowiska społecznego. Co za tym idzie, niereagowanie
na zachowania wywołujące zagrożenie poczucia bezpieczeństwa postrzegane jest
w kategoriach ogólnego załamania się mechanizmów kontroli społecznej i wyzwala
potrzebę podjęcia policyjnych działań reaktywnych. Diametralnie innym podejściem są działania proaktywne, sprowadzające się do pobudzania aktywności
społeczności lokalnych (we współdziałaniu z policją) w zapobieganiu przestępczości
oraz w powiązaniu z takim ukształtowaniem środowiska, w którym samo popełnienie
przestępstwa byłoby utrudnione49.
Złożoność i wielopłaszczyznowość występujących zagrożeń oraz konieczność
ich równoważenia skłania do projektowania i realizacji przedsięwzięć w kwestii kreowania przestrzeni bezpiecznej. Pionierem i twórcą jej teorii oraz praktyki był Oscar
Newman, przedstawiając swoje myśli w pracy zatytułowanej Przestrzeń bezpieczna.
Zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie50.
W praktyce urzeczywistnione założenia zostały zawarte w amerykańskim programie
Prewencja przestępczości poprzez projektowanie środowiska (CPTED). Przyjętym
celem programu jest projektowanie środowiska, które redukuje lęk przed staniem się
potencjalną ofiarą oraz samą przestępczością. Założono równocześnie, że koniecznym
warunkiem skuteczności CPTED jest partycypacja w nim społeczności lokalnej oraz
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instytucji takich jak szkoły, policja, różne stowarzyszenia, agencje ubezpieczeniowe
czy planiści51.
Idee prewencji kryminalnej w Wielkiej Brytanii przez projektowanie bezpiecznych
przestrzeni zostały zaadaptowane pod nazwą Jakość bezpieczeństwa poprzez jakość
projektu (SBD). Zasady dotyczące SBD odnoszą się zarówno do zespołów mieszkaniowych nowo projektowanych, jak i przebudowywanych, garaży, stacji kolejowych,
przestrzeni rekreacyjnych itp. Warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności z SBD
jest uwzględnienie wytycznych w aspekcie planu zagospodarowania przestrzennego
oraz bezpieczeństwa fizycznego52. Innym rozwiązaniem stosowanym w tym kraju jest
metoda kreowania przestrzeni bezpiecznej (wypromowana przez przywołanego już
Billa Hilliera i ujęta jako teoria architektury syntaktycznej)53.
Z kolei w Szwecji program prewencji kryminalnej opiera się na stałym podnoszeniu świadomości społecznej o sytuacjach krytycznych oraz udoskonalaniu rozwiązań
mało skutecznych. Za najbardziej sprawdzony uznaje się dozór sąsiedzki, wyrażający
system prewencji przez samoorganizację mieszkańców. Sprzyja temu praktyka „zamkniętych drzwi” oraz sprawdzająca się zasada podziału na przestrzenie półprywatne
i półpubliczne 54.
Ostatnim z przytoczonych przykładów rozwiązań modelowych w kształtowaniu
przestrzeni bezpiecznej jest opracowany w Holandii zintegrowany program projektowania i kreowania przestrzeni bezpiecznej związany z przyznawaniem znaku Bezpiecznie
Mieszkać – zabudowa istniejąca. Inspiracją teoretyczną programu Bezpiecznie Mieszkać
była koncepcja Jane Jacobs55, w świetle której rozwiązanie problemów miasta (amerykańskiego) upatrywano w powrocie ludzi na ulicę (uznając ten powrót za podstawowy
czynnik wpływający na wzrost bezpieczeństwa). Podkreśla się, że miejsca publiczne
powinny być w posiadaniu lokalnej społeczności. W programie zwraca się uwagę
na podstawowe relacje mieszkańców z otoczeniem. W założeniach na bezpiecznym
osiedlu można korzystać z różnych form komunikacji, a tak zintegrowane podejście
do środowiska mieszkaniowego okazuje się najbardziej efektywną metodą prowadzącą
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa56.
Prowadzone badania i rozważania naukowe w dziedzinie przestrzeni bezpiecznych
mają również swoje aplikacje w warunkach polskich. Wymiernym ich przykładem jest
Zintegrowany Program Bezpieczeństwa oparty na założeniach holenderskiego programu
przestrzeni bezpiecznej. Podstawowym założeniem programu jest doprowadzenie do
trwałego systemu współdziałania zainteresowanych podmiotów środowiska lokalnego.
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Jego realizacja wspierana jest przez zespół ekspertów z różnych dziedzin: architektury,
socjologii, psychologii oraz pedagogiki57.
Reasumując, bezpieczeństwo (jego poczucie) jest uzależnione od splotu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Trudno zatem o jednoznaczne wyznaczenie adekwatnych
kryteriów, chociaż zwykle stosuje się określone wskaźniki. W nieodosobnionych przypadkach odmiennie kształtuje się poczucie bezpieczeństwa w percepcji indywidualnej
i społecznej. Ważne miejsce w procesie wzrostu poczucia bezpieczeństwa zajmuje
edukacja oraz podejmowanie racjonalnych strategii zapobiegawczych. Jedną z nich
wydaje się zintegrowana polityka bezpieczeństwa, która równocześnie łączy kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej z pełnym zaangażowaniem społeczności
lokalnych do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za ład i porządek prawny.
Kończąc, chcę dobitnie wyartykułować złożony i wielorako zróżnicowany zakres
podjętych analiz problemowych oraz mnogość ujęć i koncepcji. Wymagane są więc
jeszcze bardziej pogłębione rozważania, wykraczające daleko poza przyjętą formułę
tekstu opracowania. W zamyśle miałem przede wszystkim wywołanie dyskusji, pewnej
polemiki zmierzającej do poszukiwania bardziej efektywnych rozwiązań możliwych
do urzeczywistnienia w teorii i praktyce profilaktyki społecznej.
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