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Wykluczenie społeczne 
osób z niepełnosprawnością 
w świetle współczesnych teorii i badań 

Streszczenie
Niepełnosprawność oraz choroba przewlekła traktowane są współcześnie jako doświad-
czenia powszechne w życiu człowieka. Cierpienie osobiste, z którym często się one wią-
żą, nazywane jest czasem metaforycznie „drugą chorobą” (Schulze, Angermeyer, 2003). 
Wynika ona jednak nie tylko z ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu, lecz bywa także 
skutkiem marginalizacji czy wręcz stygmatyzacji osób ujawniających odmienność soma-
tyczną. W rozdziale – w perspektywie wyników współczesnych badań, prowadzonych 
zwłaszcza w paradygmacie tzw. modelu stygmatyzacji (Phelan i in., 2008; Stuber i in., 
2008) – podjęta zostanie próba analizy kontekstu (psychologicznego, kulturowego oraz 
społecznego) zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz zostanie 
dokonana charakterystyka działań pozwalających minimalizować tendencje segregacyjne 
ujawniane w odniesieniu do tej grupy osób, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań 
promujących aktywność sportową osób z niepełnosprawnością. 
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Wprowadzenie

Wielość płaszczyzn funkcjonowania człowieka oraz związana z nią różno-
rodność odgrywanych ról i zajmowanych pozycji w hierarchii różnych grup 
społecznych determinuje wieloaspektowość stygmatyzacji, a w konsekwen-
cji marginalizacji lub – niekiedy – wykluczenia osób niepełnosprawnych. 

D. Allman (2013), analizujący w sposób wieloaspektowy funkcjonowa-
nie kategorii ekskluzji i inkluzji w naukach społecznych, zauważył, że o ile 
wczesne defi nicje wykluczenia i inkluzji eksponowały czynnik statusu eko-
nomicznego (za istotny wyznacznik decydujący o stygmatyzowaniu lub włą-
czaniu uznano np. dostęp do rynku pracy), o tyle z upływem czasu akcent 
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defi nicyjny przenosił się na inne obszary, w których osoba wykluczana na-
potyka na ograniczenia w korzystaniu z rozmaitych dóbr. Niewątpliwie gru-
pą doznającą wielu ograniczeń – w wymiarze edukacyjnym, zawodowym, 
ekonomicznym, kulturalnym, społecznym, a nawet architektonicznym – są 
osoby niepełnosprawne. Podjęcie analizy wieloaspektowości kontekstu ich 
marginalizacji i wykluczania jest więc kwes  ą pilną.

Do niedawna przedmiotem analiz empirycznych dotyczących zagad-
nienia niepełnosprawności było głównie określenie możliwie precyzyjnych 
kategorii charakteryzujących różne jej typy (Thomas, Chan, 2000; Thomas, 
Rosenthal, 2004). Ostatnio zainteresowano się również czynnikami mo-
dyfi kującymi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w otaczającym je 
świecie, nie koncentrując się wyłącznie na zewnętrznych aspektach uszko-
dzeń (Kowalik, 2007). Dostrzeżono, że zjawiska marginalizacji osób z nie-
pełnosprawnością wykazują ścisły związek z czynnikami kulturowymi, które 
kreują sytuację społeczną tej grupy osób. Społeczna percepcja osób niepeł-
nosprawnych związana jest z systemem wartości, poziomem wiedzy i or-
ganizacją życia zbiorowego określonej społeczności, determinowanej przez 
konkretne doktryny polityczne i religijne. Kultura określonej grupy społecz-
nej w szerokim rozumieniu wpływa na fakt oceny człowieka. Podstawę do-
konywanej oceny stanowi jednak zawsze jakiś układ odniesienia, pewien 
model składający się z określonych kulturowo standardów, które podlegają 
dynamicznym zmianom. Charakteryzując człowieka, najczęściej bierze się 
pod uwagę pewne konkretne właściwości: wygląd, cechy psychiki, sposób 
zachowania. Warto zastrzec, że dotyczy to zarówno osób pełnosprawnych, 
jak i niepełnosprawnych i w obu przypadkach podlega niemal identycznym 
prawom. 

Rzetelna analiza problematyki stygmatyzacji i wykluczenia osób z róż-
nego rodzaju niepełnosprawnościami wymaga uprzedniej analizy nurtów 
defi nicyjnych pojęcia niepełnosprawności. Z. Woźniak (2007) stwierdza, 
iż obecnie istnieje szerokie spektrum defi nicji niepełnosprawności. Część 
z nich nawiązuje wprost do koncepcji biologicznych, podczas gdy inne 
eksponują aspekty prawne, ekonomiczne, kulturowe, aż do modeli spo-
łecznych. Zdaniem cytowanego autora, „niepełnosprawność pierwotna” 
(tamże), stanowi efekt pewnej relatywnie stałej i możliwej do przewidzenia 
sekwencji zdarzeń. Jej początek stanowi zwykle uraz lub choroba, często 
o charakterze przewlekłym. Wydarzenie to narusza naturalną strukturę or-
ganizmu (aspekt biologiczny), powodując następnie konsekwencje o cha-
rakterze społecznym czy psychicznym i prowadząc do trwałych lub okre-
sowych zaburzeń i ograniczeń. Istotny – zdaniem Woźniaka (tamże) – jest 
także aspekt „niepełnosprawności wtórnej” (por. też Kowalik, 2007), która 
często kreowana jest poprzez otoczenie osoby dotkniętej niepełnospraw-
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nością, stwarzające liczne bariery i ograniczenia, zarówno natury architek-
tonicznej, jak i społecznej, przejawiające się stygmatyzowaniem i stereoty-
pizacją. Ważnymi aspektami przeżywania przez człowieka niepełnospraw-
ności są również jego motywacja i osobisty wysiłek, ponieważ te czynniki 
mogą zwiększać bądź zmniejszać komplikacje wynikające z wytworzonych 
ograniczeń (Woźniak, 2007).

Defi nicje medyczne, które bywają źródłem stygmatyzacji, interpretują 
niepełnosprawność jako odchylenie od pewnego ustalonego, biomedycz-
nego wzorca struktury czy funkcji organizmu. Niepełnosprawność analizo-
wana jest w nich głównie poprzez odniesienie do obiektywnie mierzalnych 
uszkodzeń, defi cytów czy ograniczeń, które są bezpośrednim skutkiem cho-
roby bądź urazu (Locker, 1983). Odwołując się do tego faktu, Z. Woźniak 
konstatuje:

Niestety jednostronne stricte medyczne podejście do niepełnosprawno-
ści może prowadzić do dyskryminacji osób z ograniczeniem sprawności, 
a budowane na tej podstawie defi nicje prawne wykorzystywane w orzecz-
nictwie rentowym sprzyjają etykietowaniu (stygmatyzacji) tychże osób, 
wykluczając większość z nich z wielu dostępnych dla innych obywateli ob-
szarów życia zbiorowego, marginalizując tym samym ich pozycję w społe-
czeństwie i uzależniając od systemu rodzinnego i/lub systemu świadczeń 
społecznych (Woźniak, 2007, s. 34).

Problematyka naznaczenia osób z niepełnosprawnością 
w perspektywie teoretycznej

Badacze i teoretycy problematyki stygmatyzacji posługują się pojęciami: 
stygmatyzacja, uprzedzenie i dyskryminacja (Świtaj, 2010). Potrzeba precy-
zyjnej operacjonalizacji tych terminów oraz określenia klarownych różnic 
w ich znaczeniu doprowadziły do wyodrębnienia dwóch głównych modeli 
teoretycznych: m o d e l u  u p r ze d ze ń  i  d y s k r y m i n a c j i  oraz m o d e l u 
s t yg m a t y za c j i  ( p i ę t n a ), jako dwóch odmiennych ujęć reprezentują-
cych dwie różne tradycje badawcze (Phelan i in., 2008; Stuber i in. 2008; 
Świtaj, 2010). Za prekursora pierwszego modelu, koncentrującego się wo-
kół cech właściwych grupom, uważa się G. Allporta, natomiast za twórcę 
drugiego, eksponującego cechy indywidualne – E. Goff mana. 

G. Allport (za: Aronson i in., 1997), defi niując u p r ze d ze n i e , akcentu-
je fakt pewnej bezrefl eksyjności tego procesu, przebiegający w kontekście 
społecznym, manifestujący się brakiem racjonalnego, logicznego uzasad-
nienia dla negatywnej oceny reprezentanta jakiejś grupy – oraz eksponuje 
proces uogólniania zachodzący w sytuacji generującej uprzedzenie. W po-
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dobny sposób o uprzedzeniu pisze B. Weigl (2000), określając je jako „[…] 
powziętą z góry niechęć do innych tylko dlatego, że należą do jakiejś wyod-
rębnionej grupy społecznej” (tamże, s. 214).

E. Goff man (2005) jako pierwszy posłużył się pojęciem p i ę t n a, uwzględ-
niając jego wielowymiarowość poprzez wyodrębnienie kilku kategorii de-
cydujących o sile stygmatyzacji. Cytowany autor zaproponował sześć wy-
miarów piętna: możliwość ukrycia, przebieg, stopień zakłócenia interakcji 
społecznych, pochodzenie, właściwości estetyczne i niebezpieczeństwo. 
Charakterystyka aspektu n a z n a c ze n i a  – zdaniem badacza – decyduje 
o potencjalnej sile wykluczenia. I tak oto: im mniej widoczne i łatwiejsze do 
ukrycia jest piętno, tym słabsze jest ryzyko wykluczenia jednostki je ujaw-
niającej (por. Czyż, 2013); im bardziej odwracalne są symptomy piętna (np. 
poddające się leczeniu defekty zewnętrzne), tym słabsza jest stygmatyzacja; 
im mniej zakłócona i bardziej efektywna jest komunikacja z osobą z pięt-
nem, tym mniejsze jest ryzyko jej wykluczenia. Badania F. Wojciechow-
skiego (2007) wykazały, że osoby niewidome dwukrotnie częściej 63,33% 
doświadczały wsparcia niż głuche i słabosłyszące (36,67%); im atrakcyjniej-
sza jest powierzchowność fi zyczna osoby zagrożonej wykluczeniem, tym 
słabsze jest ryzyko jej marginalizacji (por. Wojciechowski, 2007; Kubiak, Ja-
koniuk-Diallo, 2011); im mniej intencjonalnie uwarunkowane – w ocenie 
społeczeństwa – jest czyjeś piętno, tym mniejsze ryzyko stygmatyzowania; 
im większa przewidywalność reakcji i zachowań piętnowanego, tym sła-
biej działające mechanizmy stygmatyzacji (por. Małek, 2015). Samo piętno 
Goff man (2005, s. 33) pojmował jako „atrybut dotkliwie dyskredytujący”, 
przyczyniający się do postrzegania osoby nim dotkniętej jako niepełnowar-
tościowej i naznaczonej. W koncepcji cytowanego autora piętno stanowi-
ło „szczególny rodzaj relacji między atrybutem a stereotypem” (Goff man, 
2005, s. 34). Piętno społeczne wyrażać się miało – jego zdaniem – w brzy-
docie cielesnej (będącej wynikiem deformacji cielesnych, uwarunkowa-
nych chorobą lub niepełnosprawnością), wadach charakteru, które stereo-
typowo przypisuje się osobom o określonych doświadczeniach (np. pobytu 
w więzieniu czy hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym) lub takim, któ-
rych biografi e zawierają pewne okoliczności świadczące o słabszych me-
chanizmach adaptacyjnych (np. próby samobójcze, nałogi, bezrobocie), 
albo w kategoriach grupowych, jak: rasa, narodowość i wyznanie, które 
– jako przekazywane kolejnym generacjom – obejmowały stygmatyzacją 
całe systemy rodzinne. Stygmatyzacja pojmowana była przez Goff mana 
w perspektywie dynamicznej – jako „proces społecznej konstrukcji piętna” 
(Świtaj, 2010, s. 316). 

W literaturze przedmiotu piętno traktowane jest przede wszystkim jako 
swoiste zagrożenie dobrostanu ekonomicznego pewnych grup (zjawisko 
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to widoczne jest obecnie choćby w niechęci i niekiedy w ksenofobicznych 
nastawieniach wobec imigrantów, podejmujących za niższe stawki pracę, 
której nie chcą wykonywać obywatele danego kraju), zdrowia i życia (wyklu-
czanie osób chorych na AIDS, izolacja narkomanów) lub moralności i szero-
ko pojętego ładu społecznego (np. wykluczanie homoseksualistów). Istotny 
element w uruchamianiu mechanizmów stygmatyzacji stanowią wartości 
zbiorowe, których wyznawanie i zarazem przestrzeganie zasad, jakie na nich 
podstawie sformułowano, ma za cel zapewnienie ładu społecznego. Nie 
mniej istotnym czynnikiem jest jednak efektywność funkcjonowania gru-
py i jej sprawność (Neuberg, Smith, Asher, 2008). W cytowanych próbach 
interpretacji źródeł piętna zakłada się, że w celu zapewnienia efektywnego 
działania grupy jej członkowie muszą przestrzegać zasady wzajemności (od-
dawać tyle, ile biorą), zaufania (nie zagrażać interesowi grupy), wspólnych 
wartości (nie podważać wartości przekazywanych przez dominującą grupę 
społeczną) i interesu grupowego (unikać sprzeczności celów i dążeń z inte-
resem grupy własnej). W przypadku osób z niepełnosprawnością czynni-
kiem skłaniającym środowisko do stygmatyzacji może być zatem – wedle 
cytowanej koncepcji – antycypowany brak wzajemności w wymiarze eko-
nomicznym. Analiza literatury z dziedziny socjologii i antropologii wskazuje, 
że wzajemność traktowana była jako reguła społeczna już u najprymityw-
niejszych grup i plemion, ale współcześnie jest również istotna w regula-
cji relacji społecznych. Rozpatrując problem historycznie, warto przywołać 
poglądy B. Malinowskiego (1967), który zauważył, że – poza aspektem eko-
nomicznym – wzajemność odgrywa znaczącą rolę w procesie integrowa-
nia zbiorowości, gdyż ustawiczne „nieodwzajemnianie się” przyczynia się 
do skazania określonej osoby na społeczne sankcje. G. Simmel także pod-
kreślał, że tzw. wzajemność usług stanowi warunek równowagi i spoistości 
społeczeństw (por. Sztompka, 2016). P. Sztompka (2016) wskazuje także, że 
jednym z określeń natury człowieka jest homo reciprocus, czyli „człowiek 
odwzajemniający się”.

Współczesne teorie stygmatyzacji a zjawisko marginalizacji osób 
z niepełnosprawnością 

Koncepcja stygmatyzacji przyczyniła się do wyodrębniania dwóch typów 
ideologii usprawiedliwiających (Crandall, 2008). Pierwszy stanowią podej-
ścia atrybucyjne, akcentujące charakterystyki („atrybuty”), czyniące od-
powiedzialną za piętno samą osobę napiętnowaną. Poszczególne grupy 
społeczne i całe społeczeństwa czują się w tych okolicznościach zwolnio-
ne z odpowiedzialności za brak pełnej inkluzji, a w skrajnych przypadkach 
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usprawiedliwione zostaje brutalne traktowanie osób piętnowanych. Drugi 
typ tworzą podejścia hierarchiczne, których zwolennicy zakładają, iż istnie-
nie swoistej relacji wyższy–niższy jest uzasadnione i z wielu względów ko-
rzystne. Stygmatyzacja i wykluczenie stanowią podstawy procesu dystynkcji 
(Marchwacka, 2015), ukierunkowanego na reprodukcję dominacji (uprzy-
wilejowani pozostają uprzywilejowanymi). W praktyce badawczej podejścia 
te bywają łączone i tworzą rozmaite kombinacje teoretyczne, inspirując do 
analiz empirycznych zagadnienia piętna. 

Najpopularniejszą spośród strategii atrybucyjnych jest tzw. wiara w spra-
wiedliwy świat, w której sprawiedliwość defi niowana jest jako otrzymywa-
nie w życiu tego, na co się zasłużyło, przy czym – jak zauważa B. Lerner – „to, 
na co się zasługuje, oceniane jest na podstawie rezultatów, do otrzymania 
których jest się uprawnionym” (Lerner, 1980, s. 11). W tej perspektywie 
przyjmuje się, że napiętnowani sami są winni doświadczanego piętna – nie-
zależnie od jego kontekstu, przyczyny, głębokości zmian w funkcjonowaniu, 
które ono powoduje – piętnujący zaś wybierają lub nawet mistyfi kują rze-
kome dowody na to, że ich działanie jest uzasadnione. 

Drugą powszechnie znaną strategię stanowi tzw. obwinianie ofi ary (Ryan, 
1971). Polega ona na przypisywaniu osobom wykluczanym takich form zacho-
wań, deklaracji, przekonań, wartości czy postaw, które skłaniają do uznania, 
że znalazła się ona w gorszym położeniu z własnej winy, np. wskutek mniejszej 
zaradności, niższego wykształcenia czy swobody obyczajów. 

Zgodnie ze strategią przypisywania kontroli i odpowiedzialności (Weiner, 
1995), kluczowe dla uruchamiania działań stygmatyzujących i wykluczają-
cych jest poczucie gniewu, towarzyszące przekonaniu piętnującego o tym, 
że piętno zostało nabyte przez określoną osobę z jej winy, np. poprzez róż-
nego rodzaju zaniedbania czy brak ostrożności. Uznanie kogoś za winnego 
stanu, w którym się znalazł, prowadzi – co oczywiste – do braku akceptacji, 
depersonalizacji i zaniechań działań pomocowych. 

Liczni badacze wskazują na duże znaczenie protestanckiej etyki pracy dla 
wyjaśnienia pewnych mechanizmów wykluczających. Z perspektywy refl ek-
sji i naukowych analiz dotyczących wykluczenia najważniejsze jest jej prze-
konanie, że wyznacznikami sukcesu są: determinacja, ciężka praca i samo-
kontrola. Katz i Haas ujmują to założenie w stwierdzeniu, że „[…] większość 
ludzi, którym się w życiu nie wiedzie, jest po prostu leniwa” (za: Crandall, 
2008, s. 131). Twierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu 
do osób z niepełnosprawnością, które często realizują swój osobisty poten-
cjał w ograniczony sposób, gdyż nie wszystkie zawody są im dostępne ze 
względu na rodzaj uszkodzenia, stan zdrowia czy konieczność długotrwałej 
rehabilitacji, a w wielu przypadkach przygotowanie adekwatnego do ich po-
trzeb stanowiska pracy wymaga szeroko rozumianej modyfi kacji i indywidu-
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alizacji (część z nich może pracować wyłącznie na stanowiskach odpowied-
nio zaadaptowanych). 

Heider (1988; zob. też Goff man, 2005), według którego teorie atrybucji 
oraz teorie równowagi pozostają ze sobą powiązane, tłumacząc proces wy-
kluczenia, stwierdził, że skoro piętno jest czymś, za co osoba doświadczająca 
marginalizacji – w opinii piętnującego – ponosi odpowiedzialność, to można 
uznać, że samo naznaczenie jest zarazem odzwierciedleniem jej charakteru 
w wymiarze moralnym. Warto w tym kontekście zauważyć, że pełnospraw-
ność, pomijając wszelkie aspekty psychofi zyczne, wyznacza również pewien 
poziom statusu społecznego, decydującego o przynależności do określonej 
społeczności. Nabiera ona szczególnego znaczenia w kontekście doktryny 
przynależności R. Mertona (1977). W określonych warunkach sytuacyjnych, 
kiedy konieczne jest rozwiązanie jakiegoś problemu, ludzie wykazują ten-
dencję do posługiwania się konkretnymi właściwościami (na przykład wspo-
mnianym czynnikiem statusu) i z uwagi na ten aspekt klasyfi kują członków 
grupy – jako posiadających pewną cechę bądź jej pozbawionych. Opisywany 
mechanizm porównań społecznych komplikuje integrację osób pełnospraw-
nych z niepełnosprawnymi oraz sprzyja zjawisku wykluczenia. Status spo-
łeczny, w tym kontekście przyznawany ze względu na atrybuty zewnętrzne, 
staje się podstawą dyskryminacji społecznej nawet wówczas, gdy faktycznie 
i funkcjonalnie jest nieistotny. Tendencja do wykluczania może być zatem 
tym częstsza i intensywniejsza, im bardziej widoczne jest kalectwo osoby 
niepełnosprawnej. Akceptując pomaganie osobie niepełnosprawnej, często 
traktuje się ją w społeczeństwie jako outsidera, któremu pomoc warto za-
oferować z uwagi na motywację religijną czy humanitarną – ale nie przyzna-
je się jej praw równorzędnego partnera w życiu społeczności, a raczej ogra-
nicza do tolerowania w określonym ekosystemie społecznym. Opisywane 
zjawisko ma dwa zasadnicze źródła: tendencje społeczności do marginaliza-
cji tych osób przez pozostałych członków oraz opór samych niepełnospraw-
nych w dążności do integracji z własną społecznością. Pokonanie tendencji 
odrzucających jest możliwe poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na 
wspólne zaangażowanie pełnosprawnych i niepełnosprawnych w pracę dla 
określonej grupy. Dotyczy to sytuacji, w której osoba niepełnosprawna uzna 
siebie za pełnoprawnego członka społeczności, a ten fakt zostanie zaakcep-
towany przez wszystkich członków. Ten szczególny rodzaj rehabilitacji śro-
dowiskowej może mieć podstawy ekonomiczne lub afi rmacyjne. Uczestnic-
two w działaniach zespołowych ma szansę stać się dla wszystkich źródłem 
szacunku społecznego, radości, sprawdzenia siebie i podstawą pozytywnej 
samooceny. Jednocześnie sprzyja pobudzeniu u osób niepełnosprawnych 
poczucia upoważnienia do podejmowania działań na rzecz poprawy wła-
snej sytuacji życiowej. Doskonałym przykładem zastosowania tego modelu 
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jest zainteresowanie osób z niepełnosprawnością własną aktywnością spor-
tową oraz promowanie wartości istotnych w sporcie (Blecharz, 2006; 2010).

Charakterystyczną cechą podejść hierarchicznych jest usprawiedliwia-
nie niepełnej inkluzji (lub podejścia segregacyjnego w odniesieniu do osób 
ze s  gmą), a także zachowań agresywnych i zaniechania działań pomoco-
wych wobec osób z piętnem, przekonaniem, że w każdej hierarchii znaj-
dują się grupy wyżej i niżej sytuowane oraz zawsze te usytuowane niżej 
podlegają silniejszej kontroli społecznej oraz posiadają ograniczoną liczbę 
przywilejów. Wykluczenie pewnej grupy osób, uwarunkowane posiada-
niem przez nie piętna, ma w istocie za cel reprodukowanie społecznych nie-
równości (Neuberg i in., 2008; Nowakowska, 2009). Część badaczy zwraca 
również uwagę, że niektóre ułatwienia i udogodnienia, mające poszerzyć 
inkluzję osób z piętnem (np. osób niepełnosprawnych, imigrantów, mniej-
szości etnicznych i językowych), służą w istocie poszerzaniu stygmatyzacji. 
R. Dahrendorf (1967), a wcześniej L.A. Coser (1962) i L. Wirth (1945), uwa-
żali, że tzw. grupy większości narzucają swoją percepcję świata i rozwiązy-
wania konfl iktów interesów międzygrupowych grupom mniejszości. O sile 
oddziaływania grup decydować miały, ich zdaniem, czynniki socjopolitycz-
ne, jak: odmienność fi zyczna czy odbiegający od standardowego sposób 
funkcjonowania. 

Jedną ze strategii sformułowanych w ramach podejść hierarchicznych 
jest tzw. społeczny darwinizm, polegający na przeniesieniu założeń K. Dar-
wina na grunt zagadnień społecznych. W myśl tej strategii, im jednostka 
jest silniejsza pod względem biologicznym, ale także intelektualnym i fi -
zycznym, tym większa jest jej szansa na przetrwanie w rzeczywistości na-
cechowanej presją populacji oraz środowiska naturalnego (Hawkins, 1997). 
W takim ujęciu dyskryminacja, a nawet ekskluzja osób piętnowanych (np. 
ze względu na niepełnosprawność) uznawana jest nie tylko za uzasadnioną, 
ale wręcz moralnie adekwatną. Strategia ta zakłada także, że należy uczy-
nić miejsce dla nowych, silnych gatunków, powstających w wyniku natural-
nej selekcji. Zwolennicy nowoczesnego społecznego darwinizmu upatrują 
niższej pozycji różnych grup piętnowanych, w tym osób z niepełnospraw-
nością, w odmiennej przeszłości genowej. Znane są badania Herrnsteina 
i Murraya (1994), którzy dowodzili, że z racji genetycznego uwarunkowania 
poziomu inteligencji osoby, a nawet całe rasy, o niższych wskaźnikach IQ 
muszą cierpieć pod względem społecznym i ekonomicznym. O ile cierpienie 
w wymiarze ekonomicznym uwarunkowane jest częściowo niższym pozio-
mem wykształcenia (Kubiak, Jakoniuk-Diallo, 2011), relatywnie zdetermino-
wanym przez możliwości poznawcze tych osób, o tyle ich niski poziom za-
angażowania społecznego wskazuje na swoisty rodzaj zamknięcia się wzglę-
dem tej grupy. Obrazują to m.in. badania A. Zawiślak (2011), która ustaliła, 
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że poczucie przynależności społecznej i wynikającej z niej satysfakcji w re-
lacjach międzyludzkich stanowi obszar funkcjonowania najgorzej oceniony 
przez osoby niepełnosprawne intelektualnie (warto dodać, że w przypadku 
innych grup niepełnosprawnych ocena jest niewiele wyższa, ponieważ ob-
szar ten plasuje się na przedostatnim miejscu). 

Według zwolenników strategii usprawiedliwiania, mity dotyczące m.in. 
piętna niepełnosprawności uprawomocniają nawet najbardziej krzywdzące 
systemy, gdyż

pełnią funkcje ideologiczne, w szczególności zaś usprawiedliwiają wyzysk 
jednych grup przez inne i wyjaśniają ubóstwo lub bezsilność pewnych 
grup i sukcesy innych w taki sposób, że te różnice wydają się uzasadnione, 
a nawet naturalne (Jost, Banaji, 1994, s. 10). 

Do charakteryzowanej strategii nawiązuje tzw. orientacja na dominację 
społeczną, czyli SDO (social dominance orienta  on), wyrażająca stopień po-
parcia przez jednostkę nierówności w strukturze społecznej. Osoby o wy-
sokim wskaźniku SDO raczej nie dążą do integracji i wyrównywania różnic, 
preferując układ hierarchiczny (Crandall, 2008). 

Drugą grupę, obok strategii usprawiedliwiania, stanowią ideologie tłumie-
nia. Elementem łączącym je jest eksponowanie wartości egalitaryzmu i hu-
manitaryzmu jako czynników nakazujących tłumienie negatywnych emocji 
i powstrzymywanie się od agresywnych i wykluczających zachowań względem 
osób z piętnem. Fundamentem jest w tym kontekście przekonanie o pełno-
wartościowości wszystkich ludzkich istot. Jedną z najbardziej znanych w psy-
chologii konsekwencji strategii tłumienia jest efekt „bumerangu”. Polega on 
na tym, że osoba starająca się stłumić w sobie określone myśli, paradoksalnie 
właśnie wtedy na nich się bardziej koncentruje. Dlatego też przyjmuje się, że 
im silniejsza jest wola stłumienia w sobie określonych treści, tym większa jest 
ich obecność w ludzkiej świadomości. Stłumienie może być również trakto-
wane jako usprawiedliwienie, zgodnie z założeniem, że stłumione uprzedze-
nia świadczą w istocie o otwartości na odmienność, której w gruncie rzeczy 
nadal się nie akceptuje. 

Zagadnienie stygmatyzacji i wykluczenia obecne jest również w obszarze 
polityki. Tak jak akceptowanie niektórych nierówności uwarunkowane jest 
w większym stopniu poglądami politycznymi niż hierarchicznymi – Cran-
dall (2008) nazywa to podejściem mieszanym – tak również istotnym me-
chanizmem uwolnienia tłumienia jest sprzeciw wobec polityki społecznej 
poprawności. Pomijając czynniki polityczne, dla wielu ludzi uwolnienie tłu-
mionych uprzedzeń może być źródłem naturalnej satysfakcji. Ta afektywna 
nagroda (choćby zadowolenie, że ma się odwagę mówić to, co aktualnie 
się myśli) przyczynia się do otwartego uzewnętrznienia swoich uprzedzeń 
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w jeszcze większym stopniu, niż działoby się to u ludzi, którzy nigdy nie sto-
sowali strategii tłumienia. 

Interesujące ujęcie problemu wykluczenia proponują reprezentanci 
orientacji psychologizujących. J.P. Codol (1989) upatrywał przyczyn dys-
kryminowania pewnych grup w potrzebie „pozytywnego odróżniania się 
od innych”, poprzez marginalizowanie wybranych grup społecznych. Zależ-
ność ta ujawniała się również w wynikach badań własnych (Gerc, 2014), 
które pozwalają na konkluzję, że pozytywnej percepcji osób niepełnospraw-
nych i otwartości względem nich sprzyja wysoka samoocena, odczuwana 
satysfakcja z własnego ciała oraz poczucie własnej atrakcyjności fi zycznej. 
Wskaźniki te zmniejszają z kolei potrzebę budowania obrazu własnej osoby 
poprzez dewaluację innych. T.W. Adorno czy F. Heider upatrywali natomiast 
przyczyn stygmatyzacji i dyskryminacji w „lęku przed obcym” (Błeszyńska, 
2001, s. 70, por. też: Gerc, 2008).

Sport osób z niepełnosprawnością szansą 
na zmniejszenie ryzyka marginalizacji

Jednym z wymiarów kontekstu wykluczania osób z niepełnosprawnością jest 
niski kapitał społeczny niektórych społeczeństw. Wyznacznikami kapitału spo-
łecznego jest, ujmując najogólniej, sposób realizacji określonych idei, które 
powszechnie uznawane są za ważne i ponadczasowe. Jedną z idei budzących 
największe społeczne emocje jest sprawiedliwość. P. Sztompka (2016, s. 194) 
sformułował pięć zasad realizacji idei sprawiedliwości: „zasadę podziału we-
dle zasług, zasadę korzystnego udziału, zasadę słusznej odpłaty, zasadę go-
dziwej zapłaty i zasadę rzetelnej oceny”. Autor zwraca uwagę, że choć od-
noszą się one do idei równości i mają służyć sankcjonowaniu jej, w istocie 
sprzyjają powstawaniu nowych nierówności, gdyż w praktyce nie stosują się 
do podmiotów obiektywnie równych. W celu precyzyjnego wyjaśnienia tego 
stanowiska trzeba odwołać się do pojęć sprawiedliwości komunikatywnej 
i dystrybutywnej. W myśl istoty sprawiedliwości komunikatywnej wszyscy 
członkowie społeczeństwa ponoszą koszty na rzecz służby zdrowia, ale tyl-
ko niektórzy korzystają z usług placówek publicznych. Różny jest także zakres 
korzystania z leczenia i zabiegów leczniczych. Warto zwrócić uwagę, że oso-
by zmagające się z pewnymi rodzajami niepełnosprawności czerpią z syste-
mu – wedle wąsko pojętych kryteriów ekonomicznych – wielokrotnie więcej 
niż inni, ponoszący identyczne albo niższe koszty. Sztompka (2016, s. 195) 
defi niuje zatem sprawiedliwość jako „równość kryteriów nierówności […], 
a niesprawiedliwość […] [jako] nierówność kryteriów nierówności”. Autor nie 
posługuje się jednak pojęciem egalitaryzmu. Inną ważną wartością z perspek-
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tywy budowania kapitału społecznego jest zaufanie, które wzrasta w oto-
czeniu o cechach familiarności (Sztompka, 2007; 2016). Innymi słowy, ludzie 
są bardziej ufni w otoczeniu, w którym spotykają inne osoby podobne pod 
względem fi zycznym czy psychicznym. Prawidłowość ta wyjaśnia chociażby 
dyskryminację osób niepełnosprawnych z widocznymi oznakami uszkodze-
nia (np. deformacje cielesne, poruszanie się na wózku inwalidzkim, nosze-
nie aparatu słuchowego czy poruszanie się z wykorzystaniem białej laski), jak 
i osób komunikujących się w sposób alternatywny (piktogramy, język migowy 
itp.). Potwierdzają to m.in. badania J. Smogorzewskiej i G. Szumskiego (2015), 
którzy zaobserwowali, że w miarę przebywania dzieci niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi, liczba negatywnych wyborów dzieci z dysfunkcjami (np. 
deklarowanie przez pełnosprawne dzieci w badaniach socjometrycznych, że 
nie chciałyby siedzieć w ławce z osobą z niepełnosprawnością) ulegała wzro-
stowi, co autorzy tłumaczą obserwowaniem i uświadamianiem sobie przez 
zdrowe dzieci odmienności ich niepełnosprawnych rówieśników i spadającą 
ich akceptacją. Co więcej, mechanizm ten nie ulegał zmianie w miarę rozwija-
nia się kompetencji społecznych u dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzi to 
do mniej lub bardziej uświadomionej autostygmatyzacji i automarginalizacji, 
która przejawia się m.in. w fakcie dobierania przez niepełnosprawne osoby 
– jako przyjaciół, partnerów zabaw czy rozmówców – także ludzi niepełno-
sprawnych (Kubiak, Jakoniuk-Diallo, 2011). 

Istotną przestrzenią integracji osób niepełnosprawnych – bez względu 
na typ niepełnosprawności – z pełnosprawną częścią populacji może być ak-
tywność fi zyczna i sport. Obserwuje się to już w okresie dzieciństwa, kiedy 
okazją do komunikowania się i nawiązywania relacji są zabawy i gry rucho-
we, a także później – w okresie adolescencji, kiedy młodzież chętnie do-
skonali się i rywalizuje ze sobą w rozmaitych dyscyplinach sportowych. Na 
problem znaczenia sfery aktywności fi zycznej zwrócił pośrednio uwagę P. 
Majewicz (2008), który odnotował, że młodzież niepełnosprawna ruchowo 
ujawnia bierność oraz zintensyfi kowane wycofywanie się (tamże). Badania 
R.E. Klecka (za: Gerc, 2008) przeprowadzone w latach 60. ujawniły, że wiele 
pełnosprawnych osób w kontakcie z niepełnosprawnymi ruchowo partne-
rami interakcji ogranicza, w sposób mniej lub bardziej świadomy, własne 
zachowania ruchowe, np. gestykulację (Gerc, 2008). Świadczy to o uwrażli-
wieniu na dyskomfort, jaki grupa ta może odczuwać w doświadczeniu ruchu 
innej osoby, jednak – jak przekonują późniejsze badania – jest merytorycz-
nie nieuzasadnione. Podkreśla się, że ruch rozwija świadomość własnego 
ciała, umożliwiając jego adekwatne i skuteczne wykorzystanie w procesie 
komunikacji (Butkowska, 2012). 

K. Błeszyńska (2001) zwraca uwagę, że aktywność sportowa wpływa 
pozytywnie na kształtowanie się tożsamości osób niepełnosprawnych, 
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a w konsekwencji – na ich integrację z ludźmi pełnosprawnymi. Podkreśla, że 
duże znaczenie ma już aktywność bierna, polegająca na kibicowaniu innym 
podczas rozgrywek sportowych. Zdaniem badaczki (tamże), uruchamiane 
zostają wówczas trzy ważne społecznie mechanizmy. Pierwszy polega na ak-
tywizacji rozróżnienia „my i oni” (co już jest równoznaczne z utożsamieniem 
się osoby niepełnosprawnej z określoną grupą, wzmocnionym przez poczu-
cie przynależności do niej). Drugi sprowadza się do utożsamienia w wymia-
rze emocjonalnym poprzez przeżywanie silnych emocji. Trzeci natomiast 
pozwala na budowanie pozytywnej samooceny w wyniku identyfi kacji ze 
skutecznym, zwycięskim zespołem. Zdaniem K. Błeszyńskiej (2001), sama 
więź z określonym klubem sportowym czy zespołem zapobiega marginali-
zacji osób z niepełnosprawnością. 

Ważną rolę odgrywa jednak przede wszystkim czynna aktywność spor-
towa, która z jednej strony stanowi dziedzinę wielu sukcesów ludzi z róż-
nymi typami niepełnosprawności, z drugiej natomiast może pełnić funkcję 
rehabilitacyjną i zapobiegać wadom i uszkodzeniom wtórnym, wynikają-
cym z podstawowej niepełnosprawności (por. Majewicz, 2013). W lite-
raturze przedmiotu podkreśla się, że brak lub niedostateczna stymulacja 
sfery ruchowej może prowadzić do „analfabetyzmu ruchowego”, którego 
konsekwencje odczuwane są przez całe życie i wpływają niekorzystnie na 
integrację i funkcjonowanie społeczne (Jeszka i in., 2000). W. Pilecka (2002) 
dostrzega, że sprawność motoryczna w okresie adolescencji jest jednym 
z istotnych składników samoświadomości, a deprywacja potrzeb rucho-
wych może wywołać intensyfi kację napięcia, a w skrajnych przypadkach do-
prowadzić do przykrych doznań bólowych i zaburzeń odczuwania w sferze 
sensorycznej. Ograniczenie ruchu lub unieruchomienie osoby sprowadza 
się bowiem do minimalizacji lub braku doświadczeń postrzegania siebie 
„jako źródła przyjemnej aktywności” (Pilecka, 2002, s. 119). Systematyczna 
aktywność ruchowa, jak i uprawianie sportu przyczyniają się ponadto do 
szybszej adaptacji społecznej, kształtując, a następnie rozwijając te cechy 
charakteru i postawy, które odpowiedzialne są za konstruktywne radzenie 
sobie w sytuacjach trudnych. Badacze zajmujący się problematyką resilien-
ce zwracają uwagę, że wskaźnikiem prawidłowej adaptacji są tzw. zasoby 
wewnętrzne (przede wszystkim samoocena i poczucie efektywności wła-
snych działań), dzięki którym osoba jest w stanie podjąć konfrontację z sy-
tuacją trudną (Sikorska, 2016) i zachować zdrowie psychiczne w warunkach 
stresu, jakiego niewątpliwie doświadczają niepełnosprawni oraz przewlekle 
chorzy (Pilecka, 2014). 

Uprawianie sportu przez osobę niepełnosprawną wiąże się niekie-
dy z potrzebą przeorganizowania planów pozostałych członków rodziny, 
zwłaszcza jeśli w pobliżu miejsca zamieszkania brakuje stosownych obiek-
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tów sportowych, a samodzielny dojazd wiąże się z dużym niebezpieczeń-
stwem albo z barierami architektonicznymi czy komunikacyjnymi. Jeśli nie 
brak wytrwałości samemu niepełnosprawnemu, to często zaczyna jej brako-
wać poszczególnym opiekunom. Aktywność ruchowa – także wtedy, gdy nie 
jest podejmowana systematycznie – integruje rodzinę, w której funkcjonuje 
dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna. Stwarzając okazję do wzajem-
nego odkrywania swoich mocnych stron, ułatwia akceptację codziennych 
ograniczeń. Staje się jednocześnie przestrzenią relaksu i odreagowania na-
gromadzonego stresu przez wszystkich członków rodziny, sprzyjając lepszej 
adaptacji i integracji całego systemu rodzinnego. 

Podsumowanie 

Sport wydaje się w doskonały sposób odzwierciedlać założenia fi lozofi i spo-
łecznej akceptacji i równych szans dla wszystkich osób, niezależnie od ujaw-
nianego przez nie uszkodzenia, niepełnosprawności czy odmienności neu-
rologicznej. Jak zauważają bowiem zwolennicy normalizacji w podejściu do 
niepełnosprawności (Jaarsma, Welin, 2012), z perspektywy etycznej i spo-
łecznej różnice w wyglądzie, odmienność w strukturze i sprawności mózgu 
czy funkcjonowaniu neurologicznym (dotyczy np. osób z autyzmem) nie 
mogą być bardziej istotne od różnic etnicznych, kulturowych czy rasowych. 

Tolerancja i akceptacja – same w sobie – nie zlikwidują trudności osób 
z niepełnosprawnością w relacjach społecznych czy komunikacji ani nie spo-
wodują ich swobodnego – bez piętna posiadania defi cytu – funkcjonowania 
w środowisku społecznym. 

Istotne w pokonaniu tego paradoksu wydaje się zrozumienie potencjal-
nych przyczyn marginalizacji osób z niepełnosprawnością, przekroczenie 
tradycyjnego myślenia o uszkodzeniu oraz niepełnosprawności i adekwatne 
określenie przestrzeni normalizacji. 

Ten postulat znakomicie oddają słowa J. Konarskiej: 

Nie ma różnicy między potrzebami osób pełnosprawnych i niepełnospraw-
nych, ale jest różnica w możliwościach i sposobach ich realizacji. Zdarza 
się, że niektóre potrzeby u osób z różnym rodzajem niepełnosprawności 
się nie wykształcają, ponieważ nie mogły być zrealizowane potrzeby, na 
których bazie tworzą się te nowe, niewykształcone. Tak zresztą dzieje się 
ze wszystkimi potrzebami u wszystkich ludzi, tyle tylko, że osoby niepełno-
sprawne częściej doświadczają deprywacji potrzeb z racji niemożności ich 
realizacji albo niemożności ich rozbudzenia wskutek deprywacji bodźców, 
które wywołują te potrzeby (Konarska, 2012, s. 49). 
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