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WSTĘP
Coraz częściej słyszymy w telewizji bądź czytamy w prasie o
różnego rodzaju zagrożeniach. Jedni mówią o zagrożeniach pokoju,
inni o zgrożeniach ekologicznych, inni o gospodarczych,
politycznych, przyrodniczych. Można by ogólnie podzielić owe
zagrożenia na dwa rodzaje. Zagrożenia niezależne od człowieka, i na
zagrożenia wywołane działalnością ludzką.
Rozważania dotyczące zagrożeń dotyczą coraz częściej sfery
wychowawczej, zdrowotnej, psychologicznej itp. Etiologia zagrożeń
i patologii wśród dzieci i młodzieży to zjawisko wieloczynnikowe.
Składają się na nie czynniki indywidualne, społeczne kulturowe i
obyczajowe i prawne.
Dziś często zagrożeniami w rozwoju młodego człowieka aż do
wystąpienia różnego rodzaju patologii, można zaliczyć takie
zjawiska jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przestępczość,
choroby psychiczne, samobójstwa. Pierwszym źródłem zagrożeń dla
rozwoju człowieka jest sam człowiek. Nawet, gdy dany chłopiec czy
dziewczyna mają dobrą sytuację rodzinną, może popaść w poważny
kryzys, czy ulec jakiejś formie patologii. Źródłem zagrożeń dla
człowieka jest jego niedojrzałość w jakiejkolwiek sferze życia.
Typowym przejawem tej niedojrzałości jest błędna postawa wobec
własnego ciała. Może ona polegać na redukowaniu swego
człowieczeństwa wyłącznie do sfery cielesnej. W konsekwencji
człowiek staje się niewolnikiem swego ciała, a to prowadzi do
zagrożeń i patologii (np. uzależnienie, przestępstwa na tle
seksualnym).Inna postawa tego typu polega na buncie wobec
własnego ciała, odrzuceniu własnej cielesności, na patologicznym
lęku wobec wszystkiego co cielesne. Taka postawa prowadzi do
walki z własnym ciałem, włącznie z okaleczeniem siebie czy
anoreksją.
W odniesieniu do sfery psychicznej największym zagrożeniem
jest oszukiwanie samego siebie. Bywa, że człowiek używa własnej
inteligencji nie po to, by szukać obiektywnej prawdy i żyć w świecie
faktów lecz po to, by szukać miłych iluzji oraz żyć w świecie fikcji.
Okazuje się, że im większy kryzys przeżywa osoba, tym bardziej
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skłonna jest do manipulowania własnym myśleniem po to, by
naiwnie usprawiedliwiać popełnione błędy.
W odniesieniu do sfery emocjonalnej największe zagrożenia
polegają na ucieczkach od bolesnych emocji. Próba ta kończy się
zwykle popadnięciem w uzależnienia chemiczne, gdyż sięganie po
substancje psychotropowe jest najłatwiejszym sposobem na
zapominanie o tym, co niepokoi. Sytuacje tego typu mogą prowadzić
do poważnych uzależnień, które powodują często nieodwracalne
skutki. Wśród najczęstszych motywów sięgania przez dzieci i
młodzież różnego typu środki psychoaktywne (narkotyki, leki, kleje,
alkohol) wymienia się: ciekawość, namowę, naśladownictwo, chęć
przeżycia przyjemności, uzyskanie lepszego samopoczucia, chęć
nawiązywania kontaktów, nieśmiałość. Nie sposób we wstępie
przywołać czy nawet skrótowo omówić zagrożenia, jakie czychają
na człowieka.
Kolejne zagrożenie dzieci i młodzieży może tkwić w rodzinie.
Rodzina to podstawowe środowisko, w którym dzieci i młodzież
uczą się postawy wobec siebie i świata. Kryzys rodziny przybiera
wiele postaci np; rozbicie rodziny, alkoholizm, narkomania i
przemoc. Patogenne są także rodziny w których rodzice nie stosują
odpowiedzialnego wychowania dzieci. Szkoła jest także instytucją
odpowiedzialną za wychowanie dzieci i młodzieży. W ostatnim
czasie w szkołach na całym świecie zauważa się pogłębiające się
zjawisko mobbingu - czyli przemocy. Fala przemocy
wewnątrzszkolnej stała się wielkim problemem. Jak wykazują to
liczne badania i raporty, ponad połowa młodzieży doświadcza w
szkołach przemocy. Nasilenie przemocy wobec innych ludzi jest
wynikiem doświadczania takiej przemocy w rodzinie oraz otoczeniu
rówieśniczym. Duży wpływ na wzrost agresywności młodzieży ma
także atmosfera psychiczna panująca w szkole; na atmosferę składa
się stosunek nauczycieli do uczniów, sposób rozwiązywania
konfliktów i zatargów wynikających ze sprzeczności interesów
różnych grup składających się na społeczność danej szkoły.
Młodzież szkolna tworzy współdziałające grupy rówieśnicze.
Zdarza się, iż one także mogą być zagrożeniem. Są to niektóre grupy
nieformalne. Należą do nich osobnicy z zaniedbanych i odrzuconych
w środowisku domowym. Szukają oni zaspokojenia swych potrzeb
społecznych, głównie uznania w grupie rówieśniczej, wśród
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podobnych sobie nieprzystosowanych, wykraczających stopniowo na
drogę przestępców młodocianych prezentujących buntowniczą i
konspiracyjną postawę wobec dorosłych.. Istnieją także grupy
młodzieży, które kwestionują wszelkie zwyczaje kulturowe,
prezentują buntowniczą postawę wobec dorosłych negują ich
zwyczaje i styl życia. Młodzież często bywa odrzucona przez
dorosłych, wówczas dąży do stworzenia własnych wzorów,
zanegowania kultury dominującej w społeczeństwie.
Tendencje wzrostowe zjawiska uzależnień są wynikiem między
innymi utrwalonych współcześnie przekazów wśród młodzieży, że
człowiek ma prawo być szczęśliwy, więc stan szczęśliwości mu się
należy i nie obowiązuje go walka z przeciwnościami czy znoszenie
przykrych doznań. Teoria pozytywnego myślenia w tym przypadku
wykorzystywana jest w krzywym zwierciadle: młodzież sięga po
alkohol czy narkotyki właśnie po to by „pozytywnie” myśleć, by
wyrobić w sobie „pozytywny” obraz samego siebie. Kolejne źródło
destrukcyjnego wpływu dominującej kultury to promowanie
fałszywej tolerancji. Osoby popadające w kryzys i zachowania
patologiczne szantażują wręcz ludzi z otoczenia sloganem o
tolerancji i życiu w wolnym kraju. Taki sposób interpretowania
tolerancji i wolności prowadzi rzeczywiście do jej utraty.
Niekorzystny wpływ na kształtowanie się u młodych ludzi potrzeb i
wartości mają powszechnie stosowane w nasilonym stopniu techniki
reklamowe - które wręcz wymuszają na ludziach wytwarzanie
sztucznych potrzeb - zupełnie nieuzasadnionych. Rozwój lub
degeneracja wychowanków dokonuje się w całym kontekście kultury
i uwarunkowań społecznych. Ów kontekst kulturowy i społeczny
oddziałuje na dzieci i młodzież w dużym stopniu za pośrednictwem
środków społecznego przekazu. Współczesne mass-media są
rodzajem zbiorowego wychowawcy. Niewątpliwie media pełnią rolę
wychowawczą, pod warunkiem, iż dzieci i młodzież korzystają z
nich z programów dla nich przeznaczonych. Często jednak dzieje się
inaczej. Rodzice nie mają pod kontrolą tego, co oglądają ich dzieci.
W takim przypadku media tylko uzależniają a w wielu przypadkach
deprawują.
Tak więc wraz z rozwojem nauki, społeczeństwa wydawać by
się mogło, że ilość zagrożeń stopniowo powinna maleć. Niestety jest
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wręcz przeciwnie, wraz z rozwojem technologicznym oprócz już
znanych pojawiają się nowe, często groźniejsze. Zagrożenia, które
znamy niejednokrotnie w zetknięciu z postępem technologicznym
przeobrażają się i przyjmują całkowicie inny charakter, przez co
bardzo ciężko im przeciwdziałać. Poważnym problemem jest
również to, że wiele osób nie widzi w wielu zjawiskach niczego
szkodliwego, nie dostrzega własnych uzależnień czy swoich dzieci.
Dlatego tak ważne jest to, by rozpowszechniać wiedzę na temat
współczesnych zagrożeń. Katedra Pedagogiki Katolickiej w trosce o
rozwój świadomości zagrożeń przygotowała wraz z zepsołem
młodych naukowców publikację na temat „Współczesne zagrożenia:
formy i skutki”. Ma ona ona na celu wzmocnić wrażliwość i
czujność wśród wychowawców i wychowanków a także
zainspirować potrzebę nie tylko rozmowy, lecz konkretnych działań
przez środowiska odpowiedzialne za kształt wychowania młodego
pokolenia.
Publikcja pod kierunkiem ks. prof. Jana Zimnego powstała na
bazie wielu badań i refleksji, obserwacji i badań naukowych. W
przygotowaniu jej udział wzięła grupa osób, głównie ludzi młodych,
którzy ukazali w swoich rozważaniach różne zagrożenia
współczesnego człowieka. Palestra zagadnień, jakie zostały
zaprezentowane są treścią niniejszej publikacji. Trzeba przyznać, że
młodzi naukowcy doskonale czują zagrożenia obecne w różnych
obszarach życia ludzkiego i dlatego tak ochoczo włączyli się w
przygotowanie niniejszej publikacji.
Dzisiejszy świat atakuje masą informacji. Wychodząc z domu,
pracy znaleźć można ogłoszenia o nowych kursach, widzimy
reklamy co raz większe i kolorowe, proponowane są nam rozmaite
techniki poprawiające jakość życia. To wszystko odnosi swoje
rezultaty, ponieważ pada na bardzo podatny grunt – ludzi
zakrzykiwanych ciężką muzyką, wyłączających swoje myślenie,
chcących mieć wszystko szybko i bez żadnego wysiłku. To właśnie
takim ludziom bardzo ciężko walczyć z zagrożeniami, które niesie
świat.
Ks. Jan Zimny
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Rafał Czupryk (URz)

Człowiek w obliczu społecznych zagrożeń

1. W kręgu uporczywych pytań
Od wieków w centrum rozważań dotyczących człowieka
pojawiają się uporczywe pytania o to, kim jest ze swej natury, co
wyróżnia go z całego świata rozmaitych istnień, a także o to, czy
wyróżnione cechy są stałe, czy też podlegają procesom przemiany.
Pytaniom towarzyszy zagadnienie genezy ludzkiej istoty: czy jest
ona z góry określona, czy też może tworzona jest przez samego
człowieka; w jakim stopniu człowiek jest twórcą samego siebie, a w
jakim tworem przyrody, wytworem historii, kultury czy szeroko
rozumianej cywilizacji. Z pewnością jedno jest pewne: człowiek to
istota złożona, o której trzeba mówić w sposób integralny. Jednakże
wielu konsekwentnie ogranicza studia nad człowiekiem do jednego
tylko aspektu szczegółowego, z pominięciem innych wymiarów
ludzkiej kondycji. Niektórzy będą więc dopatrywać się w człowieku
jedynie powiązania ze światem zwierząt, z materią i jej prawami, co
stanowi tylko część jego istoty. Inni ograniczą swe badania do
ekskluzywnego idealizmu lub kultu utopijnych idei. Znajdą się i
tacy, dla których prawdziwe życie człowieka to jedynie świat
doznań, emocji i uczuć. Jeszcze inni powiedzą: człowiek jest istotą
społeczną!, co także jest prawdą, usiłują wszak dowieść, że tylko
badania socjologiczne stanowią klucz do rozwiązania tajemnicy
ludzkiej egzystencji. W zależności zatem od przyjętej antropologii,
określa się człowieka jako istotę rozumną, ekonomiczną,
egzystencjalną, płciową, emotywną, społeczną, religijną, wirtualną,
by na końcu powiedzieć… to jednak istota nieznana. Każde z tych
ujęć, to jeden z wymiarów wielopłaszczyznowej rzeczywistości jaką
jest człowiek. I pomimo tak wielu rozbieżności, wielości definicji,
człowiek współczesny chce nadal manifestować swą wielkość,
podkreślać dzieło swego geniuszu i wyjątkowość własnych
osiągnięć. Pragnie chełpić się doświadczeniem i umiejętnościami,
choć często są to tylko doznania zredukowane do powierzchownych
kontaktów; ograniczone do świata rzeczy lub emocji. Pojawiająca się
ślepa ufność w naukowy sukces, który owszem zachwyca i
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fascynuje, kształtuje wciąż niepełną wiedzę o człowieku.
Przekonanie o poznaniu siebie jest tak naprawdę tylko intuicją
człowieka o sobie samym, przeczuciem, ale nigdy pewnością.
Dlatego odpowiedź na pytanie Kim jest człowiek? zawsze jest
niepełna i niewystarczająca. Nie da się zamknąć ludzkiej osoby w
jednej definicji, a zarazem dowieść, że jest ona ostateczna. Mimo
upływu dziejów i historii ludzkości, człowiekowi tylko wydaje się,
że wszystko o nim powiedziano, że już nic nie może go zaskoczyć. A
tak nie jest. Każda nowa epoka i nowe doświadczenia odsłaniają
kolejne, nieznane oblicze człowieka, który sam dla siebie jest
zagadką i wielką tajemnicą.

2. Klasyczna definicja człowieka
Według klasycznej definicji podanej przez Arystotelesa,
„człowiek to zwierzę rozumne”, zdolne w swej biologicznej naturze
mądrze poznać rzeczywistość. Stanowisko Arystotelesa oddaje
dwoistość bytu ludzkiego, w którym składnik cielesny i duchowy
tworzą spójną całość. Człowiek jest zwierzęciem, którego życie
przejawia się w aktach zmysłowego poznania, zarówno zmysłów
zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz w popędach, które mając
naturę psychofizyczną są aktami wspólnymi dla duszy i ciała. Ponad
aktami natury psychofizycznej plasuje się działanie rozumu, które
oddzielone od materii, jako akt rozumowego poznania, jest duchowe.
To dzięki rozumowi, zdaniem Arystotelesa, najpełniej można
charakteryzować człowieka. Dusza ludzka wznosi się ponad inne
byty żyjące, zdolna jest do poznania wszystkiego, ponieważ nie ma
w sobie nic, co jest materią: jest wewnętrzną zasadą organizowania
sobie materii do życia, jego zachowania i do przekazywania
(rodzenia). W opinii Arystotelesa, „dusza jest szczególnego rodzaju
aktem i formą rzeczy, która jest w możności, aby istnieć jako
określona natura”1. Według Stagiryty człowiek pozostaje „wyższym
zwierzęciem, partycypującym na moment w życiu boskim” poprzez
życie intelektualne. Momentem tym jest życie racjonalne
(rozumowe), którego zanik jest redukcją człowieka do poziomu
zwierzęcia. Człowiek aktualizuje zatem swe możności tylko poprzez
1

Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988, s. 79.

10

rozum. Brak intelektualnej refleksji, to brak „człowieka w
człowieku”2. We Wstępie do traktatu O duszy Arystotelesa, Paweł
Siwek podsumowuje: „Rozumowi zawdzięcza człowiek cechy, które
go odróżniają od reszty stworzeń i zapewniają mu wśród nich
całkiem wyjątkowe miejsce. Do tych cech należy mowa, ustrój
socjalny, ekonomiczny i polityczny, nauka, poczucie obowiązku,
sprawiedliwości i prawa, zdolność wolnego wyboru, cnota i
występek itd. Nie brak nawet ludzi, dodaje Arystoteles, którzy sadzą,
że bogowie są ludźmi, którzy za życia wznieśli się na szczyty cnoty
moralnej. Doprawdy, kończy Arystoteles, jeśli natura nie czyni nic
doskonałego ani na próżno, to trzeba przypuścić, że uczyniła to
wszystko [co widzimy na świecie] dla człowieka”3.

3. Chrześcijańska koncepcja człowieka
Arystotelesowskie określenie „człowiek, zwierzę rozumne”
zostało przejęte przez średniowieczną tradycję filozoficzną i przeszło
– choć poddawane krytyce – do myśli współczesnej. Człowiek nie
jest zwierzęciem (wytworem dziedziczonych, biologicznych
uwarunkowań) nawet najdoskonalszym, a rzeczywistość ludzka
odznacza się zbyt dużą złożonością, aby dało się ją zamknąć w
ubogiej
definicji.
Koncepcja
Arystotelesa
jest
zatem
niewystarczająca. Poza jej granice wykracza wizja chrześcijańska,
która najpełniej odpowiada na pytanie kim jest człowiek i co należy
czynić, aby być człowiekiem we właściwy sposób. Nie zatrzymuje
się na postrzeganiu człowieka przez pryzmat tego, co doczesne, ale
każe spojrzeć na osobę ludzką „oczyma” Boga. W świetle
chrześcijańskiej koncepcji, to Bóg powołuje człowieka do życia i
kocha go dla niego samego4. Człowiek nie jest postrzegany tylko z
perspektywy empirycznej sprawdzalności, ale zasadniczo z punktu
widzenia transcendencji. Wyraźnie potwierdza to Ewangeliczne
2

Por. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin
1986, s. 11-13.
3
Arystoteles, O duszy, s. 28-29.
4
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w
świecie współczesnym Gaudium et spes (nr 24), [w:] Sobór Watykański II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje: tekst polski, Poznań 2002.
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Orędzie Boga-Chrystusa skierowane do człowieka, związane
nierozerwalnie z fundamentalnym przesłaniem: człowiek jest
obrazem Boga żywego i stworzony został na Jego podobieństwo
(homo imago Dei); choć rodzi się w czasie, to w swoim
przeznaczeniu wykracza poza doczesność, żyje na wieczność. W ten
sposób chrześcijańska koncepcja człowieka objęła wszystkich i
każdego z osobna – całościowo i integralnie, uwzględniając
egzystencjalną prawdę o człowieku (to skąd przychodzi, dokąd
zmierza i po co żyje). Co więcej, chrześcijański obraz człowieka nie
był (nie jest) iluzją lub marzeniem o „doskonałej” jednostce (realnie
uwzględnia słabość i potencjał ludzkich możliwości), jednakże w
postaci Jezusa Chrystusa odzwierciedla wielką godność człowieka i
znajduje ostateczną odpowiedź na pytanie kim jest człowiek5.
Kompetentnej wypowiedzi na temat człowieka udzielił św.
Tomasz z Akwinu6. O człowieku pisał jako osobowym bycie
górującym nad naturą, dynamicznym, rozwijającym się i
dochodzącym do doskonałości na drodze aktualizacji swych
możności w dziedzinie życia duchowego i osobowego. Akwinata, za
istotny wymiar ludzkiego bytu uznał charakter społeczny człowieka,
bez którego nie ma ludzkiej egzystencji. Podkreślił, iż tylko w ten
sposób może rozwinąć się człowiek w pełni, do poziomu
samorealizacji. Tak postrzegany jest podmiotem swego
wewnętrznego i najgłębszego doświadczenia bycia człowiekiem.
Integralnie rozumiany, co dokonuje się w kontekście osoby jako
psychofizycznej całości, bytuje w dwóch wymiarach: fizycznym i
duchowym. Obdarzony możliwościami twórczymi, zmysłem
metafizycznym, zdolnością refleksji nad sobą i otaczającym
światem, działa w sposób świadomy, rozumny. Odnosi siebie do
innych, do świata wartości i transcendencji7.
Antropologiczna myśl św. Tomasza z Akwinu „dyskretnie”
akcentowała w swoich rozważaniach pojęcie osoby, jako
5

Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, [w:] Tenże, Dzieła
zebrane, t. I, Kraków 2010, s. 27-62.
6
Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologiczna 1, 75–89,
tłum. S. Świeżawski, Poznań 1956, reprint: Kęty 1998.
7
Por. M.A. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1999, s. 53-70; Tenże, Jaczłowiek, s. 101-391.
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indywidualnego i niepowtarzalnego bytu. Oczywiście nie był to
znany współcześnie personalizm, jednakże średniowieczna refleksja,
która dawała podwaliny pod powstanie przyszłego nurtu
filozoficznego. Podobnych „śladów” myśli personalistycznej
doszukamy się w dziełach św. Augustyna i Awicenny.
Najwcześniejszą zaś definicję osoby znajdziemy w traktacie Contra
Eutychen et Nestorium, którego autor Boecjusz napisał: „osoba to
indywidualna substancja [jednostka] natury rozumnej”8.
Personalizm chrześcijański jako prąd filozoficzno-teologiczny
rozwinął się ostatecznie w XX w. i wyrósł na gruncie magisterium
Kościoła katolickiego. Stanowi pogłębioną refleksję nad integralną
prawdą o człowieku-osobie, obdarzoną przez Boga wolnością i
godnością, którego celem egzystencji jest osobowa więź z Bogiem i
nieustanne dążenie do swego Stwórcy. W personalizmie osobowy
rozwój człowieka dokonuje się w przestrzeni życia społecznego.
Człowiek, jako suwerenny podmiot, w wymiarze ontologicznym
zdolny jest do transcendencji siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Poprzez rozum, wolność, godność i wolną wolę odsłania swoją
naturę, ujawnia charakter i system wartości, a w międzyosobowych
relacjach odkrywa swą tożsamość, by ostatecznie spełnić się9. W
konsekwencji, według personalistów, człowiek w całości jest: a)
jednostką, czyli bytem fizycznym i gatunkowym, częścią świata
materialnego, podlegającą prawom przyrody; b) osobą, czyli bytem
duchowym i intelektualnym, charakteryzującym się wolnością i
godnością, nieskończonym w swej naturze. Dwa bieguny cech
ludzkich definiują tę samą istotę. Cały geniusz chrześcijańskiego
spojrzenia na naturę ludzką daje się ująć w dialektycznym
stwierdzeniu, o którym bł. Jan Paweł II w Liście do Rodzin napisał:
„Człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można
tego ciała sprowadzić do wymiarów czystej materii. Jest bowiem
8

Zob. Boecjusz, Traktaty Teologiczne, tłum. R. Bielak, A. Kijewska, Kęty
2001; A. Kijewska, Filozofia Boecjusza – pomiędzy terapią a ćwiczeniem
duchowym, „Acta Mediaevalia” XV (2002), s. 45-59.
9
Por. M.A. Krąpiec, Osoba, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii,
online: http://ptta.pl/pef/pdf/o/osoba.pdf (18.12.2012); Tenże, Człowiek,
[w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, online: http://ptta.pl/pef/pdf/c/
czlowiek.pdf (18.12.2012).
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ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko
zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem
ucieleśnionym. Najgłębszym źródłem jego poznania jest Słowo,
które stało się ciałem. To Chrystus objawia człowiekowi
człowieka”10. Duch to dynamizm, który wchodzi w ciało, wciela się
w nie i przenika. Podobnie ciało wnika w ducha i ściśle się z nim
zespala. Wzajemne oddziaływanie tych dwóch rzeczywistości
sprawia, że „człowiek – jak mówi święty Augustyn – może uczynić
się cielesnym, aż do swojego ducha, albo duchowym aż do swego
ciała”11.
Chrześcijańska myśl personalistyczna wskazuje także na
związek kultury z doskonaleniem człowieka i świata zewnętrznego.
Dowodzi, iż wszelkie działania człowieka o tyle są kulturotwórcze, o
ile są świadome i dobrowolne i zasadniczo osiągają swą kulminację
w akcie miłości. Personalizm stoi na stanowisku, że prawdziwą
kulturą jest tylko ta, która respektuje naturalną hierarchię wartości,
służy dobru ludzkiej osoby, w pełni rozwija ją i broni. Kultura
personalistyczna afirmuje niezbywalną wartość osoby, gdzie być dla
człowieka znaczy więcej niżeli mieć12.

4. Antropologiczna rewolucja wbrew człowiekowi
Współcześnie, chrześcijańska koncepcja człowieka dla wielu
wydaje się nazbyt jednostronna, wymagająca, a nawet „zaborcza”.
Przyznając prymat wartościom religijnym, postrzegana w
kategoriach „monopolu Kościoła na prawdę o człowieku”, jest
nierzadko selektywnie interpretowana, kontestowana lub zupełnie
negowana. Sprzyja temu zasadniczo znieważanie i poniżanie ludzkiej
godności, w tym cennych wartości takich jak prawda i miłość, które
10

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam Sane (nr 19), [w:] Tenże,
Dzieła zebrane, t. III, Kraków 2010, s. 358-399.
11
Cyt. za: K. Knotz, Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i
współmałżonkiem, Kraków 2001, s. 121.
12
Por. F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki
społecznej, Kraków 1999, s. 108; M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, t. 19,
Lublin 1999, s. 35; Tenże, Odzyskać świat realny, t. 23, Lublin 1999, s.
380; S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia
problematyki, Lublin 1996, s. 54, 181.
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w dzisiejszej kulturze niemal straciły na znaczeniu, a które są
gwarancją równowagi między tym co duchowe i cielesne, co
doczesne i transcendentne. W konsekwencji niedoceniana ludzka
godność skutecznie dystansuje człowieka od niego samego.
Osobowy podmiot „gubi” sam siebie. Aksjologiczne tąpnięcie
poważnie narusza fundamenty ludzkiej egzystencji, co efektywnie
zmienia bieguny postaw. Nie liczy się już (nie ma znaczenia)
postawa być, natomiast priorytetem staje się postawa mieć. Człowiek
pozbawiony godności nie może dostrzec na swoim poranionym
obliczu podobieństwa do Boga. W „wynaturzonym postępie”, nie
potrafi już kierować się bezinteresowną logiką daru z siebie samego,
nie umie podporządkować i zagospodarować świata aby mu służył,
za to potrafi go skutecznie niszczyć. Słaby i poniżony, zagrożony
upadkiem, w następstwie konsumpcjonizmu, alienacji i
uprzedmiotowienia siebie, staje się więźniem własnej kultury, ofiarą
„cywilizacji śmierci”, którą sam stworzył. „Nienawidząc siebie”
człowiek
niszczy
siebie,
co
nierzadko
kończy
się
samounicestwieniem. Bł. Jan Paweł II ostrzegał przed absolutyzacją
wolności i bagatelizacją ludzkiego ciała. W Encyklice Veritatis
splendor napisał: „(…) należy się ponownie głęboko zastanowić nad
tym, jaka jest właściwa relacja między wolnością a naturą ludzką, a
zwłaszcza jakie miejsce zajmuje ludzkie ciało w kwestiach prawa
naturalnego. Wolność, która uważa się za absolutną, prowadzi do
traktowania ciała człowieka jako surowca, pozbawionego znaczeń i
wartości moralnych, dopóki ona nie ukształtuje go według własnego
zamysłu. W konsekwencji natura ludzka i ciało jawią się jako
wstępne dane czy przesłanki dla wyborów dokonywanych przez
wolność, materialnie niezbędne, ale zewnętrzne wobec osoby, wobec
podmiotu i ludzkiego działania. Dynamizmy ludzkiej natury nie
mogą jakoby mieć moralnie wiążącej rangi, ponieważ celem tych
skłonności są jedynie dobra „fizyczne”, zwane przez niektórych
„przed-moralnymi”. Próby powoływania się na nie i szukania w nich
racjonalnych wskazań dla porządku moralnego należy zgodnie z tym
poglądem traktować jako przejaw fizycyzmu lub biologizmu.
W tym kontekście napięcie między wolnością a tak zredukowaną
naturą oznacza rozłam w samym człowieku. Taka teoria moralności
jest niezgodna z prawdą o człowieku i o jego wolności. Sprzeciwia
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się nauczaniu Kościoła o jedności ludzkiej istoty, której rozumna
dusza jest per se et essentialiter formą ciała. Dusza duchowa i
nieśmiertelna jest zasadą jedności człowieka, jest tym, dzięki czemu
istnieje on jako całość – corpore et anima unus – jako osoba.
Powyższe definicje oznaczają nie tylko to, że również ciało, któremu
przyrzeczone zostało zmartwychwstanie, będzie miało udział w
chwale; przypominają także o więzi łączącej rozum i wolną wolę z
wszystkimi władzami cielesnymi i zmysłowymi. Cała osoba,
włącznie z ciałem, zostaje powierzona samej sobie i właśnie w
jedności duszy i ciała jest podmiotem własnych aktów moralnych.
Prowadzona przez światło rozumu i wspomagana przez cnotę
odkrywa we własnym ciele znaki, które są zapowiedzią, wyrazem i
obietnicą daru z siebie, zgodnie z mądrym zamysłem Stwórcy.
Właśnie w świetle prawdy o godności ludzkiej osoby, którą należy
afirmować dla niej samej, rozum jest w stanie ocenić, jaką wartość
moralną mają określone dobra, ku którym osoba odczuwa naturalną
skłonność. Skoro zaś osoba ludzka nie może być sprowadzana
jedynie do samoprojektującej się wolności, ale posiada określoną
strukturę duchową i cielesną, to pierwotny nakaz moralny, by
miłować i szanować osobę jako cel, a nigdy jako zwykły środek
działania, z natury zakłada także potrzebę szacunku dla pewnych
podstawowych dóbr; brak tego szacunku prowadzi do relatywizmu i
do samowoli”13.
„Kasandryczny” obraz rzeczywistości znajduje niejako
potwierdzenie w ubiegłorocznym przemówieniu Ojca Świętego
Benedykta XVI wygłoszonym podczas przedświątecznego spotkania
z przedstawicielami Kurii Rzymskiej (21.12.2012)14. Papież
stwierdził, iż poważnym niebezpieczeństwem jakie zagraża
współczesnej rodzinie, a w konsekwencji człowiekowi, jest
antropologiczna rewolucja genderowa15. Cytując słowa wielkiego
13

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (nr 48), [w:] Tenże, Dzieła
zebrane, t. I, Kraków 2010, s. 453-526.
14
Nasz Dziennik, wydanie online: http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolicaapostolska/18841,szanujmy-bozy-plan-wobec-czlowieka.html (29.12.2012).
15
Idea gender streszcza się w pojęciu tzw. teorii płci społeczno – kulturowej.
Termin, który po raz pierwszy pojawił się na międzynarodowej konferencji
kobiet w Pekinie (1995), zmienił pogląd na płeć i ludzką seksualność, model
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rabina Francji Gilleas Bernheima powiedział, że „atak, na który
jesteśmy dziś narażeni, na autentyczną postać rodziny składającą się
z ojca, matki i dziecka sięga jeszcze głębszego wymiaru. Jeśli do tej
pory przyczynę kryzysu rodziny dostrzegaliśmy w niezrozumieniu
istoty ludzkiej wolności, to obecnie staje się jasne, że stawką jest
wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem”
(tamże). Przywołując zaś słowa Simone de Beauvoir: „Nikt nie rodzi
się kobietą, tylko się nią staje”, Benedykt XVI wskazał na podwaliny
ideologii gender. „Zgodnie z tą filozofią płeć nie jest już pierwotnym
faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić

męskości i kobiecości, rozumienie małżeństwa i rodziny, sferę ludzkiej
prokreacji oraz kontekst uregulowań prawnych i edukacyjnych w tym obszarze.
Ideologia gender przyjmuje, iż nie istnieje jedno pojęcie płci określonej
biologicznie, lecz istnieje męska lub żeńska „płeć kulturowa”, która może być
przedmiotem wyboru. A jeśli wyboru to i zmiany, zależnie od woli
indywidualnego człowieka (pluralizm płci społeczno-kulturowych wymienia
ich co najmniej sześć: kobiety i mężczyźni – każdorazowo w hetero- i homo- i
biseksualnym wariancie). W ten sposób ideologia gender odrywa człowieka od
tego, co jest najbardziej fundamentalne i przyrodzone, a mianowicie od ciała,
które z natury jest męskie lub kobiece. Stara się wmówić człowiekowi, że
wszystko co w życiu robi, jest swego rodzaju stereotypem, a z nimi trzeba
walczyć. Do najważniejszych stereotypów należą pojęcia męskości i
kobiecości. Stereotypem jest także rodzina, oparta na małżeństwie kobiety i
mężczyzny, czemu towarzyszą pewne role związane z określoną płcią
(ojcostwo, macierzyństwo). Wedle filozofii gender są to stereotypy, które
zniewalają człowieka i dlatego należy je wyeliminować z życia społecznego. W
konsekwencji, ideologicznie skonstruowany „nowy człowiek”, powinien być
„wyemancypowany” z ograniczeń „narzuconych” mu przez naturę, tym
bardziej przez „jakiegoś” Boga. Krytyczne omówienie problematyki
genderowej można znaleźć [w:] G. Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa
ideologia seksualności, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007; Tenże,
Zryw ku miłości. Dla młodych ludzi, którzy chcą mieć przyszłość, tłum. J.
Serafin, S. Bafia, Kraków 2007. Jako odpowiedź Kościoła na zaciemnienia
pewnych aspektów prawdy o człowieku płynące z ideologii gender można
uznać list Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego z 2004
r. Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o
współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie (31.05.2004),
L'Osservatore Romano 11-12(278)/2005, s. 33-40.

17

sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie,
podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo.
Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej
rewolucji antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio
ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę
ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została
ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie
stworzyć. Według biblijnego opisu stworzenia, do istoty człowieka
należy bycie stworzonym przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta.
Ten dualizm jest istotny dla istoty ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał.
Dochodzi do zakwestionowania właśnie tej dwoistości jako danej
wyjściowej. Nie jest już ważne to, co czytamy w opisie stworzenia:
Stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27). Nie, teraz uważa się, że
to nie On stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas
określało to społeczeństwo, a teraz my sami o tym mamy
decydować. Mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia,
jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją. Człowiek kwestionuje
swoją naturę. Jest on teraz jedynie duchem i wolą.
Manipulowanie naturą, potępiane dziś w odniesieniu do
środowiska, staje się tutaj wyborem podstawowym człowieka wobec
samego siebie. Istnieje teraz tylko człowiek w sposób abstrakcyjny,
który następnie autonomicznie coś sobie wybiera jako swoją naturę.
Dochodzi do zakwestionowania mężczyzny i kobiety w ich
wynikającej ze stworzenia konieczności postaci osoby ludzkiej, które
nawzajem się dopełniają. Jeżeli jednak nie istnieje dwoistość
mężczyzny i kobiety jako dana wynikająca ze stworzenia, to nie ma
już także rodziny, jako czegoś określonego na początku przez
stworzenie. Ale w takim przypadku również potomstwo utraciło
miejsce, jakie do tej pory jemu się należało i szczególną, właściwą
sobie godność” (tamże).
W dalszej części swej wypowiedzi papież powołując się raz
jeszcze na słowa rabina G. Bernheima stwierdził, że „obecnie w
miejsce samoistnego podmiotu prawnego człowiek staje
się przedmiotem, do którego ma się prawo i o który, jako przedmiot,
do którego ma się prawo, można sobie sprokurować. Tam, gdzie
wolność czynienia staje się wolnością czynienia siebie samego,
nieuchronnie dochodzi się do zanegowania samego Stwórcy, a wraz
z tym ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej
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istocie jego bytu, jako stworzonego przez Boga, jako obrazu Boga.
W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się oczywiste, że
tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, zniszczeniu ulega także
godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka” –
podsumował Benedekt XVI (tamże).
Wnioskując z powyższych rozważań ideologia gender ma swe
źródło w relatywizmie, który negując ludzką zdolność do poznania
obiektywnej prawdy, jednoznacznie odrzuca Boga-Stwórcę.
Zaprzeczając prawdzie, nowa filozofia dąży przede wszystkim do
dekompozycji prawideł natury: podważa podstawowe i
nienegocjowalne wartości ludzkiego życia; rozszczepia tożsamość
człowieka między świadomością, że jest się mężczyzną lub kobietą a
rzeczywistością, która w biologiczny sposób to potwierdza.
Dokonuje się rozkład społeczeństwa, w którym obalane są
dotychczasowe standardy i formy życia społecznego oparte na
tradycyjnym małżeństwie, rodzinie, macierzyństwie i ojcostwie.
Konsekwencją rewolucji genderowej jest niemal dogmatyczne
przekonanie, że oto nic nie jest trwałe, nic nie ma charakteru
obiektywnego i nic nie zależy od woli człowieka. Zbudowany na
genderowej wizji płci model społeczeństwa jest propozycją
radykalnie odmienną od chrześcijańskiej antropologii16.
W obliczu wielkich, społecznych zagrożeń papież Benedykt
XVI, w swym przemówieniu do Kurii Rzymskiej, odniósł się do tzw.
pamięci ludzkości. „(…) Od początku i przez wieki jest to pamięć
16

W Liście do Rodzin, w kontekście właściwej wizji płci, bł. Jan Paweł II
napisał: „Mężczyzna i kobieta łączą się z sobą tak ściśle, że – wedle słów
Księgi Rodzaju – stają się „jednym ciałem” (Rdz 2,24). Zarówno
mężczyzną, jak i kobietą jest człowiek poprzez ciało. Równocześnie zaś te
dwa somatycznie zróżnicowane podmioty uczestniczą na równi w zdolności
życia „w prawdzie i miłości”. Zdolność ta, natury duchowej, odzwierciedla
osobową konstytucję człowieka. Odzwierciedla ją wespół z ciałem. Przez to
mężczyzna i kobieta są predysponowani do ukształtowania „komunii osób”.
Kiedy łączą się z sobą w małżeństwie jako „jedno ciało”, to zjednoczenie
obojga winno równocześnie stanowić jedność „w prawdzie i miłości”.
Wtedy posiada ono dojrzałość właściwą ludzkim osobom – stworzonym na
obraz i podobieństwo Boga”. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam
Sane (nr 8).
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doświadczeń i cierpienia ludzkości, w których Kościół nauczył się,
co to znaczy być człowiekiem, doświadczając jego ograniczenia i
wielkości, możliwości i ograniczeń.
Kultura ludzka, której czyni się on gwarantem, zrodziła się i
rozwinęła ze spotkania między Bożym objawieniem a ludzką
egzystencją. Kościół stanowi pamięć bycia człowiekiem w obliczu
kultury zapomnienia, która zna już tylko samą siebie i swoje kryteria
miar. Lecz tak, jak ktoś, kto nie ma pamięci, traci swoją tożsamość,
tak samo ludzkość bez pamięci utraci swoją tożsamość” (tamże).
Pamięć ludzkości, to zatem pamięć o ludzkim człowieczeństwie i
konstytutywnej tożsamości człowieka. Jej zasługa i wartość polegają
na tym, że jest ona niezależna od jakiejkolwiek kultury i
jakiejkolwiek cywilizacji.

5. Prawda, pewnym portem ocalenia
Przedstawione w zarysie współczesne zjawiska i problemy
społeczne z jednej strony przerażają, z drugiej zaś są wyzwaniem do
przebudowy kostycznych struktur „cywilizacji śmierci” pełnej
relatywnego ducha ideologii gender. Za jedyny i ożywczy nurt
odnowy należy uznać wspomniany już chrześcijański personalizm,
który jako jedyny wśród wielu relatywnych powiewów nauki i
fałszywych prądów myślowych, otwiera przed zagubionym
człowiekiem XXI wieku pespektywę nadziei i twórczych ideałów.
Dla wyczerpanej kultury, chrześcijańska wizja osoby jest nadal
„latarnią” rzucającą autentyczne światło w odległy horyzont „oceanu
ludzkiej egzystencji”. Dzięki niej odnowa człowieka może na nowo
zbliżyć go do jego istoty, jego życia i godności, jego praw i
obowiązków – prawdziwego przeznaczenia. W ostateczności do
prawdy, która jest jedynym i pewnym portem ocalenia17. Co więcej,
17

Jan Paweł II, w Liście apostolskim Parati semper napisał: „(…) Prawda
jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się on poznawać
rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby posiąść prawdę:
aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego. Głód prawdy stanowi
podstawowe jego dążenie i wyraz. Chrystus mówi: poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli (J 8, 32). Wśród słów zapisanych w Ewangelii te
należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem równocześnie o
całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od wewnątrz, w
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chrześcijańska koncepcja człowieka nie ogranicza antropologicznej
doktryny jedynie do Boga. Przeciwnie, w swoich pouczeniach
wyznacza, a nawet przywraca wartościom przyrodzonym należny im
szacunek i właściwą funkcję. Pod tym względem chrześcijański
personalizm dostrzega w pełnym wymiarze człowieka i odnosi się z
szacunkiem do wszystkich aspektów jego złożonej istoty.
Kończąc swą wypowiedź do Kurii Rzymskiej, Benedykt XVI
powiedział: „(…) nie my posiadamy prawdę, ale to ona nas posiada:
Chrystus, który jest Prawdą, wziął nas za rękę, a na drodze naszego
pasjonującego poszukiwania poznania wiemy, że Jego ręka trzyma
nas mocno. To, że jesteśmy wewnętrznie wspierani ręką Chrystusa
czyni nas wolnymi i jednocześnie bezpiecznymi. Wolnymi: jeśli
jesteśmy przez Niego wspierani, możemy wejść w każdy dialog
otwarcie i bez strachu. Bezpieczni, bo On nas nie opuszcza, o ile my
sami się od Niego nie odłączymy. Z Nim zjednoczeni jesteśmy w
świetle prawdy” (tamże).
Streszczenie
Człowiek w obliczu społecznych zagrożeń
W zależności od przyjętej antropologii próbuje się zdefiniować
człowieka na różne sposoby. Człowiek jest jednak istotą nieznaną,
złożoną, o której trzeba mówić w sposób integralny. Poza klasyczną,
arystotelesowską koncepcję człowieka, wykracza chrześcijańska,
personalistyczna wizja osoby, która najpełniej odpowiada na pytanie
kim jest człowiek. Współcześnie, poważnym niebezpieczeństwem
jakie zagraża człowiekowi jest antropologiczna rewolucja
genderowa. Dążąc do dekompozycji prawideł natury, podważa
podstawowe i nienegocjowalne wartości ludzkiego życia. Obala
dotychczasowe standardy i formy życia społecznego oparte na
tradycyjnym małżeństwie, rodzinie, macierzyństwie i ojcostwie.
wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność i wielkość.
Godność ta nie zależy tylko od wykształcenia, choćby uniwersyteckiego –
może być udziałem nawet analfabety – równocześnie jednak wykształcenie,
systematyczna wiedza o rzeczywistości, powinna służyć tej godności.
Powinna więc służyć prawdzie (…)”. Zob. Jan Paweł II, List apostolski
Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku
Młodzieży, [w:] Tenże, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 2010, s. 251-275.

21

Zbudowany na genderowej wizji płci model społeczeństwa jest
propozycją radykalnie odmienną od chrześcijańskiej antropologii.
Alternatywą jest tylko chrześcijański personalizm, który jako
jedyny wśród wielu relatywnych powiewów nauki i fałszywych
prądów myślowych, otwiera przed zagubionym człowiekiem XXI
wieku pespektywę nadziei i twórczych ideałów. Chrześcijańska
koncepcja człowieka nie ogranicza antropologicznej doktryny
jedynie do Boga. Przeciwnie, w swoich pouczeniach wyznacza, a
nawet przywraca wartościom przyrodzonym należny im szacunek i
właściwą funkcję. Pod tym względem chrześcijański personalizm
dostrzega w pełnym wymiarze człowieka i odnosi się z szacunkiem,
w sposób integralny, do wszystkich aspektów jego złożonej istoty.
Summary
Man in the face of social dangers
There have been attempts to define human being in various ways
depending on the adopted anthropology. However, man is an
unknown, complex creature who should be spoken of in an integral
way. The Christian conception of man goes beyond the classical,
Aristotelian one and it provides a personalistic vision of a person
who most fully answers the question of who man is. At present, the
anthropological gender revolution poses a serious danger to a human
being. Striving for the decomposition of laws of nature, it
undermines the fundamental and non-negotiable values of human
life. It refutes the existing standards and forms of social life based on
traditional marriage, family, motherhood and fatherhood. The model
of society built on the gender vision is a proposal which is radically
different from Christian anthropology. The only alternative to many
relative hints of humanities and false currents of thought is Christian
personalism which offers the perspective of hope and creative ideas
for the lost twenty-first century man. The Christian concept of man
does not limit the anthropological doctrine only to God. On the
contrary, in its cautions it sets and even restores the inherent values
to their respect and proper function. In this regard, the Christian
personalism sees man in his real form and refers respectfully and
integrally to all aspects of his complex nature.
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Anna Witkowska-Paleń (KUL)

Wykluczenie społeczne byłych więźniów a możliwości pomocy
społecznej
Wprowadzenie
Termin „wykluczenie społeczne” w najogólniejszym rozumieniu
oznacza wyłączenie jednostek, grup lub nawet całych społeczności z
aktywnego życia w społeczeństwie18. Jest to wielowymiarowe i
trwające długi okres czasu „upośledzenie społeczne” polegające na
wyłączeniu z głównego nurtu życia społecznego i zawodowego19.
Grupami społecznymi szczególnie zagrożonymi wykluczeniem
społecznym są m.in.: osoby niepełnosprawne, uzależnieni od
alkoholu lub innych środków odurzających, długotrwale bezrobotni,
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, bezdomni czy
imigranci. W niezwykle trudnej sytuacji życiowej znajdują się także
osoby opuszczające zakłady karne oraz byli więźniowie.
Marginalizacja i stygmatyzacja takich osób w społeczeństwie oraz na
rynku pracy sprawia, iż kategoria ta niewątpliwie poszerza krąg
wykluczonych społecznie.
W Polsce, każdego roku - jak dowodzą dane statystyczne
Ministerstwa Sprawiedliwości – w zakładach karnych i aresztach
śledczych przebywa ponad 82 tys. osób20, jednocześnie placówki
penitencjarne opuszcza porównywalna liczba uwięzionych21.
18

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 277.
J. Bergman, Social exclusion in Europe: Policy context and analytical
framework, [in:] G. Room (eds.), Beyond the threshold, Great Britain 2002, p.
17.
20
W 2010 r. ogólna liczba tymczasowo aresztowanych, skazanych i
ukaranych w placówkach penitencjarnych wynosiła średnio 82 863 osób,
zaś w 2011 r. – 82 558. Roczna informacja statystyczna za rok 2011,
Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralny Zarząd Służby Więziennej,
Warszawa
2012,
s.
4
(dostępna:
http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/rok-2011.pdf).
21
W 2010 r. z ewidencji placówek penitencjarnych skreślono 17 526 osób
tymczasowo aresztowanych (w 2011 r. – 16 529) oraz 67 204 skazanych (w
2011 r. - 65 018). Z grupy skazanych przebywających „za kratami”
19
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Więźniowie opuszczający zakłady karne borykają się z wieloma
trudnościami utrudniającymi im readaptację społeczną, m.in.: z
problemem zerwanych więzi rodzinnych i bezdomnością,
trudnościami w znalezieniu pracy, stygmatyzacją ze strony
otoczenia. Są one tym dotkliwsze, im dłużej więzień pozostawał w
izolacji. Wieloletni pobyt w placówce zamkniętej sprzyja
prizonizacji, tj. adaptacji do warunków więziennych, jednocześnie
powoduje narastanie syndromu wyuczonej bezradności. Więźniowie
przebywający wiele lat „za kratami” stopniowo tracą umiejętność
radzenia sobie i podejmowania samodzielnej decyzji, nawet w
zwykłych, codziennych sytuacjach. Cechuje ich więc bierność,
niechęć do aktywności własnej, a konsekwencji prowadzi do
przyjęcia postawy roszczeniowej wobec innych (instytucji
pomocowych, urzędów)22.
W Polsce do udzielania pomocy osobom opuszczającym zakłady
karne w świetle prawa zobligowane są organa administracji
rządowej, samorządowej, w tym jednostki pomocy społecznej oraz
kuratorzy sądowi. Podmioty te świadczą pomoc w zakresie potrzeb
materialnych, medycznych, poradnictwa prawnego, w znalezieniu
pracy, zakwaterowania czy poprawy warunków mieszkaniowych.
Pomocy w readaptacji społecznej byłym więźniom udzielać mogą
także organizacje non-profit, w tym również kościoły i związki
wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
Badania Henryka Machela (z 2000 r.) na temat problemów
readaptacyjnych osób opuszczających zakłady karne i czynników
powrotności do przestępstwa, dowodzą, że do najistotniejszych w
tym względzie należą: trudności lub całkowity brak możliwości
podjęcia pracy przez byłego więźnia, trudne warunki materialne
utrudniające egzystencję (brak środków do życia, mieszkania),
konflikty rodzinne, niechęć ze strony otoczenia społecznego i
warunkowo przedterminowo zwolniono z odbycia reszty kary 25 034 osoby
w 2010 r. i 23 164 więźniów – w 2011 r., zaś po odbyciu „całości” kary
zakłady karne opuściło 34 972 osób w 2010 r. i 33 424 osoby w 2011 r.
Dane za: Tamże, s. 16.
22
M. Kokorzecka-Piber, Przygotowanie skazanego do życia na wolności,
[w:] T. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora
sądowego, Warszawa 2008, s. 295.

26

tendencja do stygmatyzacji byłego więźnia, przeciwdziałanie
frustracji poprzez „ucieczkę w alkohol” oraz powrót do środowiska
przestępczego powodowany m.in. brakiem wsparcia społecznego.
Natomiast inne badania prowadzone w populacji osób odbywających
kary pozbawienia wolności dowodzą, iż więźniowie są świadomi
licznych trudności utrudniających im powrót do otwartego
społeczeństwa. Wyrażają także świadomość, iż bez pomocy ze
strony innych osób, organizacji społecznych czy publicznych
instytucji „pomocowych” (m.in. pomoc społeczna, kurator sądowy)
poszerzą krąg osób wykluczonych.
Jakiej pomocy oczekują skazani po opuszczeniu zakładu
karnego? Problem ten ilustrują wyniki badań przeprowadzonych
przez Aleksandrę Szymanowską latach 2000-2002 w populacji 358
mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, skazani
oczekiwali głównie: pomocy w znalezieniu zatrudnienia (76%),
wsparcia materialnego (75%) oraz psychicznego (59%). Co szósty
ankietowany oczekiwał także pomocy związanej z leczeniem
uzależnienia od alkoholu (18%), co ósmy pomocy w nawiązaniu
kontaktu z rodziną (12%), zaś co dziewiąty pomocy w uzyskaniu
mieszkania (11%)23. Jednocześnie należy zaznaczyć, że osoby
skazane zazwyczaj cechuje stosunkowo niska odporność na
frustrację, pesymizm życiowy oraz brak aktywności.
Poniżej scharakteryzowane zostaną najważniejsze problemy, z
jakimi borykają się osoby opuszczające zakłady karne, a więc:
problemy rodzinne oraz mieszkaniowo-bytowe skazanych, niski
poziom posiadanego wykształcenia, niedostateczne kwalifikacje i
brak zawodowego doświadczenia, skłonność do uzależnień
(nadużywanie alkoholu), jak również (a może przede wszystkim)
stygmatyzacja osób karanych w najbliższym otoczeniu społecznym
(rodzina, sąsiedztwo, społeczność lokalna) oraz w społeczeństwie
ogólnym. Jednocześnie, na tak zarysowanym „tle”, ukazane zostaną
możliwości pomocy i wsparcia, świadczone przez różne instytucje i
organizacje społeczne na rzecz readaptacji społecznej byłych
więźniów.

23

A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Warszawa 2003, s. 279.

27

1. Problemy rodzinne oraz mieszkaniowo-bytowe
Kara pozbawienia wolności i pobyt w więzieniu generuje wiele
problemów. Przede wszystkim „wyrywa” skazanego z jego
dotychczasowego środowiska i sprawia, że osłabieniu lub
całkowitemu zerwaniu ulegają dotychczasowe relacje rodzinne, np.
na wskutek rozwodów, wcześniejszego zachowania uwięzionego,
stosowaną przez niego przemoc czy nadużywanie alkoholu itp24.
Tymczasem – jak wielokrotnie podkreślano już w literaturze
specjalistycznej – udział rodziny skazanego, zarówno rodziny
pochodzenia (rodzice, rodzeństwo), jak też rodziny prokreacyjnej
(jeśli więzień zawarł związek małżeński przed pobytem w zakładzie
karnym) - jest niezmiernie ważnym czynnikiem w procesie jego
resocjalizacji penitencjarnej, a później także społecznej readaptacji.
Najbliższa rodzina najczęściej stanowi najmocniejsze źródło
wsparcia emocjonalnego dla byłego więźnia, o ile przed- lub w
trakcie jego pobytu w placówce zamkniętej nie doszło do zerwania
więzi rodzinnych i więzień ma szansę powrotu do swojego
środowiska. Rodzina także najczęściej wspiera finansowo skazanych
po opuszczeniu zakładu karnego, szczególnie zaś matki, których
pomoc nierzadko świadczona jest kosztem zaspakajania własnych
potrzeb25.
Z perspektywy społecznej readaptacji więźnia opuszczającego
placówkę penitencjarną, nawiązanie kontaktu z rodziną jest więc
niezbędnym elementem przygotowania skazanego do zwolnienia z
zakładu karnego. Jednak część osób opuszczających zakłady karne
nie może jednak liczyć na powrót do rodziny, gdyż więzi z rodziną
zostały zerwane lub poważnie zaburzone. Rodzina może więc nie
chcieć powrotu byłego więźnia do domu rodzinnego26. Sytuacja tych
osób jest więc szczególnie trudna, gdyż zazwyczaj zasilają oni
szeregi bezdomnych bądź zamieszkują z osobami poznanymi w
zakładzie karnym, w melinach i mieszkaniach opanowanych przez

24

Z. Ostrihańska, Rodzina a proces resocjalizacji więźniów, [w:] B. Kałdon
(red.), Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja – pomocą rodzinie,
Sandomierz-Stalowa Wola 2007, s. 437.
25
A. Szymanowska, dz. cyt., s. 109-110.
26
Z. Ostrihańska, dz. cyt., 442.

28

„świat przestępczy”27. Proces wykluczenia społecznego tych osób
jest więc nieuchronny, jeśli nie otrzymają oni wparcia i pomocy
instytucjonalnej.
Osoby przygotowywane do zwolnienia i opuszczający zakłady
karne mogą zwrócić się o udzielenie pomocy materialnej z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomocy
tej udziela (także z urzędu) osobom pozbawionym wolności dyrektor
jednostki penitencjarnej, w której przebywa więzień lub w
przypadku osób zwolnionych z zakładu karnego – zawodowy kurator
sądowy28. Środki z funduszu mogą być przeznaczone m.in. na29:
1) pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenie
schronienia w ośrodku dla bezdomnych, bądź też okresową dopłatę
do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do
którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny – w 2001 r.
placówki penitencjarne udzieliły w tym zakresie 348 świadczeń na
łączną kwotę ponad 80 tys. zł30;
2) pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu
osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania
pomocy – liczba udzielonych z tego tytułu świadczeń w 2011 r.
wyniosła 10 706, zaś ich całkowity koszt wyniósł prawie 99 tys. zł31;
3) pomoc rzeczową w postaci żywności, odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej, biletów komunikacji
publicznej, leków i środków opatrunkowych czy niezbędnych
przedmiotów wyposażenia domowego – w 2011 r. przyznano w
ramach pomocy postpenitencjarnej 26 894 świadczeń „rzeczowych”
o łącznej kwocie ok. 2,4 mln. zł32.
27

D. Woźniakowska, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena
problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Warszawa 2006, s.
8 (publikacja dostępna: http://www.bezrobocie.org.pl/files/ 1bezrobocie.
org.pl/public/Raporty/DWozniakowska_raport_dot_wiezniow.pdf.).
28
Zob. § 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia
2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy
Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 0, poz. 49).
29
Tamże, § 14.
30
Roczna informacja statystyczna za rok 2011…, s. 23.
31
Tamże.
32
Tamże.
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Pomoc z Funduszu jest oczywiście pomocą doraźną i może być
jednak udzielana nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia
zwolnienia więźnia z zakładu karnego i przysługuje do czasu
otrzymania świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W
wyjątkowych sytuacjach (np. choroba lub czasowa niezdolność
byłego więźnia do pracy), okres ten może być wydłużony do 6
miesięcy od dnia zwolnienia33.
Więźniowie opuszczający zakłady karne zazwyczaj stają się
beneficjentami pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej
wśród zasadniczych przyczyn ubiegania się o pomoc wymienia m.in.
„trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego”34. Osobom opuszczającym zakłady karne, podobnie jak
osobom nie karanym, przysługuje prawo ubiegania się o świadczenia
pieniężne oraz niepieniężne z zakresu pomocy społecznej. Jednak
przyznanie świadczenia pieniężnego uzależnione jest od spełnienia
kryterium dochodowego, które dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi aktualnie - 542 zł miesięcznie, zaś w dla osoby w rodzinie
456 zł35.
Po spełnieniu kryteriów dochodowych osoba zwolniona z
zakładu karnego może ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego w
celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na
pokrycie kosztów żywności, leków, opału, odzieży, czy niezbędnych
przedmiotów użytku domowego lub też o pomoc rzeczową mającą na
celu zabezpieczenie minimum egzystencji. Pomoc ta może być także
związana z udzieleniem schronienia (przyznanie tymczasowego
miejsca noclegowego w schroniskach, noclegowniach czy ośrodkach
dla bezdomnych), dostarczenia niezbędnego ubrania (bielizny,
odzieży, obuwia) oraz zapewnienia jednego gorącego posiłku
dziennie36.

33

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r, § 16 ust. 2
Zob. Art. 7 ust. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
35
Zob. §1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 0, poz. 823).
36
I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011, s. 122, 129-130.
34
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Biorąc pod uwagę złożoność problemów rodzinnych i bytowych
byłych skazanych niezbędna może okazać się pomoc pracownika
socjalnego we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz najbliższym środowisku
rodzinnym i lokalnym. Pomoc ta polega na świadczeniu pracy
socjalnej (bez względu na posiadany dochód) jednostce, rodzinie czy
szerszej grupie społecznej, w której wykorzystywane są m.in.
poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, mediacja (np. w
przypadku konfliktów rodzinnych) czy psychoterapia37.
Pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych
udzielają także byłym więźniom organizacje pozarządowe. W Polsce
działa wiele organizacji non-profit świadczących pomoc osobom
skazanym i opuszczającym zakłady karne, m.in. Fundacja „Sławek”
z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie „Patronat” w Białymstoku,
Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji „Druga szansa” w Toruniu,
Stowarzyszenie Resocjalizacji, Rehabilitacji i Pomocy Społecznej
im. H.Ch. Kofoeda z siedzibą w Siedlcach i wiele innych.
Organizacje te udzielają pomocy byłym skazanym oraz ich
rodzinom. Świadczą porady prawne, psychologiczne, rodzinne.
Udzielają pomocy rzeczowej oraz schronienia (miejsca noclegowe)
osobom bezdomnym, nie mogącym liczyć na pomoc rodziny.
Aktywnie uczestniczą także w przygotowaniu więźniów do
opuszczenia zakładu karnego, prowadząc kampanie informacyjne w
więzieniach i udzielając pomocy w uregulowaniu spraw bytowych i
rodzinnych skazanego38.
37

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki socjalnej, Olsztyn 2001, s. 18.
D. Woźniakowska, dz. cyt., s. 10-12; M. Korsak, Więźniowie na rynku
pracy w Polsce, „Biuletyn”, nr 11, Warszawa 2008, s. 7 (publikacja
dostępna:
http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/
biuletyny_fise/080929_biuletyn_nr_11_wiezniowie.pdf).
Wg
danych
portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl) obecnie w Polsce jest 493
organizacji pozarządowych działających na rzecz więźniów i osób
opuszczających zakłady karne. Zob. Organizacje i instytucje działające na
rzecz
więźniów
i
osób
opuszczających
zakłady
karne,
www.bazy.ngo.pl/search/
wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=37
&baza=6 (24.01.2013).
38
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2. Poziom wykształcenia a możliwości podjęcia pracy
Większość skazanych po opuszczeniu zakładu karnego nie może
znaleźć zatrudnienia. Pracę podejmuje jedynie ok. 10-15% z nich i
najczęściej wykonują oni prace nisko opłacane, nie wymagające
szczególnych kwalifikacji lub jedynie pracują dorywczo i w tzw.
szarej strefie. Problem aktywizacji zawodowej byłych więźniów jest
pochodną nie tylko ogólnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ale
warunkowany jest również tendencją stygmatyzacji byłych więźniów
w oczach potencjalnych pracodawców. Ponadto należy zaznaczyć, że
osoby po odbyciu wieloletniej kary pozbawienia wolności po prostu
„wychodzą z zawodowej wprawy, tracą kontakt z technologiami,
odzwyczajają się od nawyku pracy”39.
Trudności w podjęciu pracy przez byłych więźniów w dużej
mierze związane są także z niskim poziomem ich wykształcenia i
brakiem zawodowych kwalifikacji. Często nie mają oni także
doświadczenia zawodowego, bowiem przed osadzeniem pracowali
jedynie dorywczo bądź wcale. Nie wszyscy także korzystają z
możliwości uzupełnienia kwalifikacji w trakcie pobytu w zakładzie
karnym, a jeśli nawet, to zakres kształcenia i przygotowania
zawodowego w więzieniu rzadko bywa dostosowany do aktualnych
zapotrzebowań na rynku pracy40. Co więcej, uzyskanie
wykształcenia i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych rzadko jest
postrzegane przez więźniów jako szansa zmiany swojego
dotychczasowego życia, czego dowodzą badania przeprowadzone w
Polsce latach 2000-2005 w populacji 4479 więźniów. Wykazały one,
że jedynie niespełna 3% więźniów upatrywało możliwości zmiany
swojego dotychczasowego życia poprzez uzyskanie lepszego
wykształcenia41.
Kolejnym problemem utrudniającym aktywizację zawodową
byłych skazanych jest fakt, iż wielu więźniów nabywa
wspomnianego już syndromu wyuczonej bezradności, bowiem pobyt
w placówce penitencjarnej, zwłaszcza wieloletni, „skutecznie zabija
39

Korsak, dz. cyt., s. 5.
Tamże, s. 6.
41
T. Sakowicz, Przestępczość zagrożeniem współczesnej rodziny – fakt czy
fikcja?, [w:] S. Pelc (red.), Przemiany współczesnej rodziny polskiej,
Rzeszów 2010, s. 56.
40
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inicjatywę, pomysłowość, zdolność kierowania własnym życiem i
brania za nie odpowiedzialności”42. Dlatego w zakładach karnych
coraz częściej organizowane są kluby pracy, które przygotowują
skazanych do aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu
zakładu. Więźniowie uczą się m.in. pisania CV, listów
motywacyjnych, mają okazję skonsultować się z doradcą zawodowym
itp. Organizowane są także szkolenia i kursy zawodowe finansowane ze
środków funduszu pomocy postpenitencjarnej43 oraz z wykorzystaniem
środków unijnych (np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013)44.
Mimo wciąż zwiększających się możliwości uzupełnienia
wykształcenia i pozyskania nowych (dodatkowych) kwalifikacji
zawodowych jeszcze w trakcie pobytu w placówce zamkniętej, nie
wszyscy więźniowie wykazują zainteresowania w tym zakresie.
Najczęściej, z różnych form kształcenia i dokształcania korzystają
skazani odbywający kary w systemie tzw. programowego
oddziaływania45 oraz już posiadający zawód wyuczony i kwalifikacje
42

Woźniakowska, dz. cyt., s. 8.
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2010 w
polskich placówkach penitencjarnych ze środków Funduszu sfinansowano
5484 kursy zawodowe (w łącznej kwocie wynoszącej ponad 6,3 mln. zł). W
2011 r. ogólna liczba świadczeń z tego tytułu wyniosła 3 270 (zaś ich łączna
kwota to koszt przekraczający 3 mln. zł). Zob. Roczna informacja
statystyczna za rok 2011…, s. 23.
44
Szerzej, zob. M. Korsak, dz. cyt., s. 6-7; Zob. przykł.: S. Wójtowicz,
Sukcesy i porażki w procesie resocjalizacji osadzonych kobiet, [w:] I.
Dybalska (red.), Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec
kobiet w latach 1998-2008, Warszawa 2009, s. 138.
45
W systemie tym, pomiędzy administracja więzienną a skazanym jest tu
zawierany swoisty kontrakt dotyczący realizacji indywidualnego programu
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, w którym ustala się m.in.
formy zatrudnienia i nauczania skazanego w zakładzie karnym, zakres
kontaktów z rodziną, sposoby spędzania czasu wolnego, możliwości
wywiązania się przez więźnia z ciążących na nim obowiązków (zwłaszcza
alimentacyjnych) i inne działania niezbędne do przygotowania go do
późniejszego powrotu do społeczeństwa (art. 95 § 2 i 3 k.k.w.). Dorośli
skazani muszą wyrazić zgodę na wykonywanie kary w tym trybie (art. 95 §
1 k.k.w.), natomiast młodociani (tj. osoby do 24 roku życia) obligatoryjnie
43
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zawodowe46, a więc ci, którzy w mniejszym stopniu wydają się być
zagrożeni wykluczeniem społecznym po opuszczeniu zakładu
karnego.
Niedostateczne kwalifikacje, brak wykształcenia i doświadczenia
zawodowego wyraźnie utrudniają aktywizację zawodową byłym
więźniom. Z drugiej jednak strony, czy można przyjąć, że więzień,
który uzupełni kwalifikacje, zdobędzie „lepsze” wykształcenie ma
tym samym większą szansę powrotu, czy „wejścia” na rynek pracy
po opuszczeniu zakładu? Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź, choć
niewątpliwie określone kwalifikacje zwiększają szansę znalezienia
pracy. Zawsze jednak należy pamiętać, że negatywny stereotyp
byłego więźnia („kryminalisty”) jest zazwyczaj tak duży w danej
społeczności czy społeczeństwie ogólnym, że byli więźniowie nie
mogą znaleźć zatrudnienia, mimo iż dysponują określonymi
kwalifikacjami zawodowymi. Osoby takie mogą podjąć
samozatrudnienie w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, ale istotną przeszkodą może być dla nich brak
środków finansowych na doposażenie własnego miejsca pracy (np.
warsztatu). Rozwiązaniem tej sytuacji może być świadczenie z
zakresu pomocy społecznej w postaci tzw. „pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie”, zarówno w formie pieniężnej (jednorazowy
zasiłek lub nieoprocentowana pożyczka) lub w formie rzeczowej (np.
w postaci udostępnienia maszyn i narzędzi pracy na podstawie
umowy użyczenia)47.
Samozatrudnienie czy wykonywanie pracy nakładczej na własny
rachunek – to jak podkreśla Mateusz Korsak – inicjatywa, która
może „w zdecydowany sposób wzmacniać samodzielność więźniów
oraz niwelować efekt «stygmatu przestępcy», uniezależniając ich od
uprzedzeń i obaw potencjalnego pracodawcy”48. Trudno jednak
oczekiwać, że byli więźniowie, osoby nierzadko bierne, niezaradne

odbywają karę pozbawienia wolności w systemie programowego
oddziaływania. Zob. Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania
resocjalizującego, Płock 2001, s. 109-110.
46
Szymanowska, dz. cyt., s. 196-197.
47
Zob. Sierpowska, dz. cyt., s. 123-124, 130.
48
Korsak, dz. cyt., s. 10.
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życiowo i nastawione roszczeniowo (o czym była już mowa
powyżej) podejmą samozatrudnienie – zapewne nieliczni z nich.
Możliwości aktywizacji społeczno-zawodowej stwarza grupom
zagrożonym wykluczeniem społecznym przede wszystkim ustawa o
zatrudnieniu socjalnym49, która „wiąże” aktywizację zawodową z
przełamywaniem bierności i kształtowaniem określonych
umiejętności i kompetencji społecznych osób wykluczonych.
Pomoc w postaci zatrudnienia socjalnego kierowana jest w
szczególności do osób bezdomnych, uzależnionych, chorych
psychicznie, długotrwale bezrobotnych, uchodźców oraz osób
zwalnianych z zakładów karnych i jest realizowana w różnych formach
50
. Jedną z nich oferują tzw. centra integracji społecznej51, tworzone
przez samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i
jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i
związków wyznaniowych, a także spółdzielnie socjalne52.
Centra integracji społecznej świadczą usługi w zakresie:
kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról
społecznych, nabywania umiejętności zawodowych, przyuczenia
zawodowego, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji
49

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225).
50
Tamże, art. 1 ust. 2.
51
Obecnie w Polsce funkcjonuje 91 takich ośrodków, z czego najwięcej na
północy i zachodzie kraju (tj. w województwach: wielkopolskim – 14,
pomorskim - 9, zachodniopomorskim – 8, kujawsko-pomorskim – 8),
najmniej zaś na południu i wschodzie kraju (np. w województwie lubelskim
i opolskim – po 2 ośrodki, w województwie podlaskim – 3, świętokrzyskim
i podkarpackim – po 4). Dane za: Centra integracji społecznej,
www.bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_
typ_instyt_multi=69&baza=11 (24.01.2013).
52
W przypadku spółdzielni socjalnych centra integracji społecznej mogą
być tworzone przez te spółdzielnie, które są zakładane przez takie
podmioty, jak: organizacje pozarządowe (w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), jednostki samorządu
terytorialnego oraz kościelne osoby prawne. Zob. art. 4 ust. 2 pkt 2-3
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr
94, poz. 651 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
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zawodowych, nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb poprzez
pracę zawodową czy prowadzenie działalności gospodarczej, uczenie
umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi53.
Skierowanie do centrum może nastąpić na wniosek samej osoby
zainteresowanej lub za jej zgodą na wniosek instytucji (np. ośrodka
pomocy społecznej, organizacji pozarządowej). Osoba przyjęta do
centrum zostaje objęta indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego. Okres uczestnictwa w zajęciach może trwać maksymalnie
11 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony
o kolejne 6 miesięcy. W tym okresie uczestnik otrzymuje tzw.
świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku przysługującego
osobom bezrobotnych54.
Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
centra integracji społecznej uczestnik może zostać skierowany do
pracy w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego. Pracodawca
zatrudniający taką osobę otrzymuje dofinansowanie do jej
wynagrodzenia przez okres 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia55.
W ramach aktywizacji zawodowej istnieje także możliwość
utworzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni
socjalnej56. Zakładający spółdzielnię mogą liczyć na dofinansowanie
kosztów pomocy prawnej, konsultacji czy doradztwa57.
Pomoc w ramach zatrudnienia socjalnego oferują także kluby
integracji społecznej organizowane przez gminy, organizacje
pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i
związków wyznaniowych. Ich utworzenie i działalność może być
finansowana ze środków z Unii Europejskiej lub dotacji

53

Art. 3 ust. 1-2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Tamże, art. 12 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ust. 3 .
55
Dofinansowanie to wynosi: 100% zasiłku dla osoby bezrobotnej (wraz ze
składką na ubezpieczenie społeczne) w okresie pierwszych 3 miesięcy
zatrudnienia, 80% tego zasiłku – w kolejnym kwartale i 60% zasiłku – za
okres dalszych 6 miesięcy. Zob. art. 16 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
56
Zob. art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych.
57
Sierpowska, dz. cyt., s. 228.
54
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pochodzących z dochodów własnych gminy58. Uczestnictwo w
klubach jest dobrowolne. Organizują one pomoc w poszukiwaniu
pracy, przygotowują do podjęcia zatrudnienia lub utworzenia
działalności w formie spółdzielni socjalnej, organizują prace
społecznie użyteczne, roboty publiczne, prowadzą poradnictwo
prawne oraz działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia,
spraw mieszkaniowych i socjalnych59.
Brak szczegółowych statystyk utrudnia oszacowanie jak wielu
byłych więźniów skorzystało z tej możliwości, jakie stwarza ustawa
o zatrudnieniu socjalnym. Przypuszczać jednak należy, iż niewielu.
Jak bowiem dowodzą badania przeprowadzone wśród różnych
kategorii
beneficjentów
pomocy
społecznej,
najsłabiej
usamodzielniają się ekonomicznie właśnie osoby opuszczające
zakłady karne - tylko ok. 2% byłych więźniów60.
Pomoc w aktywizacji społeczno-zawodowej byłym skazanym
niosą także w postaci różnych działań i programów organizacje nonprofit. Przykładem mogą tu być działania organizowane przez
Fundację „Sławek” polegające na pośrednictwie pracy, pomocy przy
pisaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych, organizowaniu
kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje, organizowaniu
zawodowych praktyk w prowadzonych przez fundację
przedsiębiorstwach ekonomii społecznej oraz tworzeniu w nich
miejsc pracy dla więźniów, byłych skazanych oraz członków ich
rodzin61.
3. Skłonność do uzależnień barierą społecznej readaptacji
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Zob. art. 18 ust. 1 i art. 18 ust 6 pkt 1-2. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym.
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Tamże, art. 18 ust 2 pkt 1-6.
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A. Żukiewicz, Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej, Wrocław
2002, s. 80-81.
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Fundacja „Sławek” – powrót do wolności. Atlas dobrych praktyk
ekonomii społecznej, cz. 2, Warszawa 2008, s. 3-6. (publikacja dostępna:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_
dbrych_praktyk/atlas_dobrych_praktyk_nowe/22Atlas_Dobrych_Praktyk_S
lawek_ ver052009.pdf).
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Problemem utrudniającym aktywizację społeczną i zawodową
byłych więźniów, a jednocześnie sprzyjającym ich marginalizacji
społecznej i wykluczeniu może być nadużywanie alkoholu i
skłonność do uzależnień.
Byli więźniowie to stosunkowo często osoby, które wykazywały
skłonność do uzależnień jeszcze przed osadzeniem w zakładzie
karnym, natomiast statystyki kryminalne dowodzą, iż wiele czynów
przestępczych popełnianych jest w związku z alkoholem (ok. ¼
czynów karalnych popełniana jest w stanie nietrzeźwości)62. Jak
dowiodły badania przeprowadzone w zakładach karnych w Polsce w
populacji 358 skazanych, odsetek osób uzależnionych od alkoholu
wynosił ok. 10% w grupie młodocianych (tj. osób w wieku 18-24
lata), ok. 28% w grupie dorosłych pierwszy raz odbywających karę
pozbawienia wolności oraz ok. 43% w grupie recydywistów63.
Natomiast terapii odwykowej poddają się już nieliczni skazani,
zarówno w zakładzie karnym, jak i w środowisku wolnościowym,
zaś nadużywanie przez nich alkoholu niweczy wszelkie pozytywne
rezultaty resocjalizacyjne i sprzyja powrotności do przestępstwa.
Niechęć do udziału w zajęciach leczniczo-terapeutycznych
powodowana jest brakiem dostatecznej motywacji do zerwania z
nałogiem oraz negowaniem posiadania problemu alkoholowego64.
Więźniowie uzależnieni od alkoholu bardzo często nie mają
żadnego wsparcia sprzyjającego trzeźwieniu po opuszczeniu zakładu
karnego, gdyż wywodzą się ze środowisk patologicznych i
alkoholowych. Wielu byłych więźniów po wyjściu na wolność
odnawia kontakty ze znajomymi sprzed uwięzienia, a nawet jeśli
chcieliby zerwać kontakty ze zdemoralizowanym otoczeniem, często
nie mają innej, alternatywnej grupy odniesienia. Dodatkowo brak
perspektyw życiowych (tj. pracy, ustabilizowanego życia
rodzinnego) może skłaniać te osoby do ponownego wchodzenia w
środowiska przestępcze i zdemoralizowane. Co więcej, próbę
nawiązania pozytywnych i wartościowych kontaktów społecznych
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Zob. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 580.
Szymanowska, dz. cyt., s. 222-223.
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Tamże, s. 224-226.
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utrudniać może stygmatyzacja byłego więźnia w środowisku
lokalnym65.
W Polsce prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, jak też integracja społeczna
osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań samorządów gminnych.
Działania te polegają zwłaszcza na zwiększaniu dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemem
alkoholowym; prowadzeniu działalności informacyjno-edukacyjnej na
temat problemów alkoholowych; wspomaganiu działalności instytucji i
stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych czy
wspieraniu wskazanego wyżej zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej66.
Wsparcia osobom i rodzinom z problemem alkoholowym
udzielają instytucje pomocy społecznej, zaś alkoholizm to jedna z
wymienionych w polskiej ustawie przyczyn ubiegania się pomoc
społeczną67. W ramach pomocy społecznej osobie nadużywającej
alkoholu oraz jej rodzinie udziela się (bez względu na posiadany w
rodzinie dochód) poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego,
psychologicznego i rodzinnego68.
Jednocześnie należy pamiętać, że osoby ze skłonnością do
uzależnień wymagają jednocześnie wielu innych działań
zmierzających do rozwiązania jej pozostałych problemów, m.in.
zdrowotnych, związanych z bezrobociem i ubóstwem, wyuczoną
bezradnością, konfliktami rodzinnymi itp. Wśród oddziaływań
pracownika socjalnego wobec osób i rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym główny nacisk kładzie się na edukację podopiecznych
na temat zagrożeń i szkód powodowanych nadużywaniem alkoholu,
informowanie o możliwościach pomocy i leczenia, wzbudzanie
65

J. Fudała, T. Głowik, S. Witek, Specyfika leczenia odwykowego w
zakładzie penitencjarnym, [w:] B. Bukowska (et. al.), Leczenie odwykowe w
jednostkach penitencjarnych, Warszawa 1997, s. 23.
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Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473 z późn. zm.).
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Zob. art. 7 pkt 13 Ustawy o pomocy społecznej.
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I. Sierpowska, dz. cyt., s. 130-131.
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motywacji do podjęcia terapii, pośredniczenie w kontaktach z
ośrodkami leczenia odwykowego i kierowanie do grup wsparcia (np.
Anonimowych Alkoholików, klubów abstynenta) oraz udzielanie
wsparcia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu69.
Warto także zaznaczyć, że osoby nadużywające oraz uzależnione
od alkoholu to często także sprawcy przemocy rodzinie, nie
potrafiący radzić sobie z negatywnymi emocjami i agresją70. Do osób
tych w szczególności kierowane są zalecenia podjęcia leczenia w
ramach tzw. oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, jako
uzupełniających wobec podstawowej terapii uzależniania od
alkoholu. Celem tego typu oddziaływań jest rozwijanie u agresorów
umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie
umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez
stosowania
przemocy,
kształtowanie
postawy
uznania
odpowiedzialności za własne czyny oraz poznanie mechanizmów
przemocy, a w efekcie powstrzymanie sprawcy przed dalszym
stosowaniem
przemocy
w
rodzinie71.
Uczestnictwo
w
oddziaływaniach edukacyjno-korekcyjnych może być dobrowolne,
zaś osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w
rodzinie do uczestnictwa w nich może zobowiązać sąd na mocy
wydanego wyroku72.
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, w tym byłym
więźniom świadczą także organizacje pozarządowe. Przykładowo
69

B. Krzak, Pomoc społeczna i problemy alkoholowe, „Świat Problemów”
2002, nr 1, s. 28.
70
W latach 2004-2006 polskie sądy skazały prawie 50 tys. osób za znęcanie
się nad członkiem rodziny, w tym 4,5 tys. sprawców wymierzono karę
bezwzględnego pozbawienia wolności. Zob. A. Siemaszko, B.
Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa
2009, s. 135.
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Na podst.: § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
72
Tamże, § 5.
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wspomniana już wcześniej Fundacja Sławek prowadzi liczne
programy terapeutyczne np. Radzenia sobie ze złością czy Zachowań
abstynenckich, organizuje także spotkania grup AA, a założonym
celem tych działań jest – jak wskazują organizatorzy – pomoc byłym
skazanym „w prowadzeniu uczciwego i trzeźwego życia”73.
Pomoc wykluczonym, w tym byłym więźniom i osobom
uzależnionym od alkoholu świadczą także inne organizacje nonprofit. Przykładem może być także Centrum Pomocy Bliźniemu
„Monar-Markot” z siedzibą w Warszawie, które realizuje program
podstawowej stacjonarnej terapii alkoholowej oraz prowadzi
readaptacyjne schronisko dla bezdomnych po odbyciu tej terapii74.
4. Stygmatyzacja w środowisku lokalnym i społeczeństwie
W artykule tym niejednokrotnie wzmiankowano już o problemie
stygmatyzacji więźniów i byłych skazanych w oczach
społeczeństwa. Problemowi temu warto poświęcić więcej uwagi, z
tej racji, że często jest to czynnik, który niweczy wszelkie próby
pozytywnej adaptacji byłego więźnia w społeczeństwie.
Stygmatyzacja (etykietowanie) to – jak definiuje Piotr Sztompka –
„trwałe przypisanie jednostce tożsamości dewianta czy przestępcy
przez ciążące na niej znamię karalności”75. „Trwałość” tej etykietki
sprawia, iż jednostce trudno jej się pozbyć, bowiem wyrok sądowy i
orzeczenie kary (np. pozbawienia wolności) uruchamia proces
negatywnej reakcji społecznej, zaś osadzenie w więzieniu w
wymiarze symbolicznym oznacza także odrzucenie „dewianta” przez
społeczeństwo, odgrodzenie się od niego przez „mury więzienia”.
„Naznaczenie” dewianta jest niezwykle trwałe i nawet po odbyciu
przez niego kary, negatywna tożsamość sprawcy przestępstwa jest
wciąż umacniana przez niechętny stosunek społeczeństwa wobec
byłego więźnia, to zaś istotnie utrudnia proces społecznej
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Na podst.: Nazwy i ramy organizacyjne programów planowanych i
realizowanych przez Fundację „Sławek”, (materiały źródłowe Fundacji
Sławek).
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D. Woźniakowska, dz. cyt., s. 15.
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P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007, s. 416.
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readaptacji, „wpychając” jednostkę w proces dewiacji wtórnej
(recydywy przestępczej)76.
W literaturze przedmiotu wśród różnorodnych czynników
powrotności do przestępstwa i przestępczego trybu życia wymienia
się jako istotną grupę następujących predykatorów: przyjęcie przez
jednostkę tożsamości przestępczej i silny związek ze światem
przestępczym, wieloletnia „kariera” przestępcza a jednocześnie brak
wsparcia w rodzinie i najbliższym otoczeniu, patologiczne
środowisko życia i środowisko rodzinne oraz skłonność do
uzależnień77. Osoby karane natrafiają więc na liczne bariery
utrudniające im ponowną adaptację w środowisku społecznym, przy
czym część tych barier jest „produktem” samego społeczeństwa tzw. „piętno stygmatyzacji” nie dające szans na poprawę swojego
losu przez naznaczonego dewianta.
Prowadzone na przestrzeni lat badania pokazują, że w naszym
społeczeństwie funkcjonuje określony stereotyp dotyczący osób
skazanych. Więzień to osoba „z natury zła”, nie rokująca poprawy, i
która po wyjściu na wolność powraca do przestępczego trybu życia.
Polaków od lat cechuje silna skłonność do emocjonalnego oceniania
zachowań dewiacyjnych, przestępczych oraz ich sprawców, zaś lęk
ten dodatkowo podsycają środki masowego przekazu 78. Etykietka
„kryminalisty” utrudnia nawiązanie pozytywnych relacji i kontaktów
społecznych, zerwanie ze zdemoralizowanym środowiskiem,
podjęcie pracy, a nawet uzyskanie pomocy i wsparcia ze strony
pracowników służb społecznych. Tendencja do stygmatyzacji
podopiecznych nie jest bowiem obca nawet pracownikom socjalnym
czy kuratorom sądowym79. Niektórzy z nich „dzielą” swoich
podopiecznych na tych, którzy zostali „skrzywdzeni przez los” (np.
ofiary przemocy domowej, samotne matki) oraz tych, którzy „mają
to, na co zasłużyli” (np. kryminaliści, sprawcy przemocy domowej,
76
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alkoholicy). Taka postawa w oczywisty sposób przekłada się na
jakość świadczonej klientom pomocy.
W kontekście powyższych rozważań rodzi się więc pytanie o
możliwości kształtowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku
osób, które odbyły karę pozbawienia wolności (a więc
„zadośćuczyniły” wobec popełnionych czynów).
Katarzyna Porębska wskazuje, iż niezbędne są tu działania
obejmujące różne grupy i podmioty. Przede wszystkim potrzebne są
działania skierowane do samych osadzonych oraz zwalnianych z
zakładów karnych (a także ich rodzin naznaczonych piętnem
„rodziny kryminalisty”), które mają na celu przystosowanie do
radzenia sobie z procesem stygmatyzacji społecznej i
stereotypowego postrzegania osoby skazanej. Ponadto, autorka ta
podkreśla, że „szczególna interwencja powinna być skierowana do
środowiska lokalnego, bowiem nawet najlepiej przygotowany do
życia na wolności skazany, bez wsparcia ze strony najbliższych osób
i otoczenia, nie poradzi sobie w warunkach wolnościowych”80.
Natomiast istotną rolę w tym procesie mają do spełnienia media,
które nie tylko, jak wskazano powyżej - często wydają nieprawdziwe
opinie o skazanych, aby wywołać sensację i poruszenie społeczne –
ale, które przede wszystkim umożliwiają dotarcie do szerokiej grupy
odbiorców w kreowaniu „nowego” wizerunku sprawcy przestępstwa.
Działania, mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji byłych
więźniów, a jednocześnie kształtowanie ich pozytywnego wizerunku
w oczach społeczeństwa mogą być i często są prowadzone w
zakładach karnych81. Ważną rolę w tym zakresie pełnią także
80

K. Porębska, Wsparcie społeczne w warunkach izolacji jako wyznacznik
skutecznej readaptacji, „Probacja” 2009, nr 2, s. 55-56.
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organizacje non-profit realizujące określone programy na rzecz
readaptacji społecznej skazanych (jest to jednak temat, który
wymagałby szczegółowego rozwinięcia w kolejnym artykule).
Podsumowanie
Na powodzenie społecznej readaptacji skazanego po
opuszczeniu zakładu karnego znaczny wpływ ma wiele czynników.
Istotną rolę odgrywa jednak przede wszystkim umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i gotowość do przezwyciężania
trudności życiowych, a więc np. wytrwałość w poszukiwaniu
zatrudnienia,
rozwiązywaniu
konfliktów
rodzinnych,
odbudowywaniu więzi z najbliższymi, przezwyciężaniu skłonności
do nadużywania alkoholu, radzeniu sobie z piętnem „kryminalisty”
itp. Aby więc przeciwdziałać wykluczeniu osób zwalnianych z
zakładów karnych, niezbędnym jest udzielanie wsparcia i pomocy tym
osobom. Proces readaptacji winien być szczegółowo zaplanowany już
na etapie pobytu więźnia w placówce penitencjarnej. Ważną rolę w
tym procesie odgrywa więc kadra placówki, zwłaszcza wychowawcy
więzienni, przygotowujący skazanego do „bezkolizyjnego” włączania
się w życie społeczne oraz podejmowania i pełnienia ról społecznych
po odbyciu kary.
W procesie wsparcia (zarówno materialnego, jak też
psychicznego) więźnia funkcjonariusze więzienni muszą szeroko
współpracować ze środowiskiem „zewnętrznym”, a więc rodziną
skazanego, instytucjami społecznymi (m.in. kurator sądowy, pomoc
społeczna)
oraz
organizacjami
pozarządowymi
współuczestniczącymi w procesie readaptacji osadzonych i byłych
więźniów. Budowanie sieci społecznego wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem po opuszczeniu zakładu karnego powinno integrować
szereg podmiotów, począwszy od placówki penitencjarnej inicjującej
proces resocjalizacji więźnia w kierunku przygotowania go do
opuszczenia placówki, poprzez działania realizowane przez kuratelę
sądową (w zakresie pomocy postpenitencjarnej), następnie jednostki
samorządu terytorialnego i instytucje pomocy społecznej, aż do
pomocy świadczonej przez organizacje i instytucje trzeciego sektora.
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennejrzeszow/news,8436,zaproszenie-dlamediow. html (28.01.2013).
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Streszczenie
Wykluczenie społeczne były więźniów jest ważnym problemem
społecznym rodzącym liczne wyzwania dla polityki społecznej oraz
pomocy społecznej. Autorka artykułu analizuje poszczególne
problemy, z jakimi borykają się osoby opuszczające zakłady karne, a w
związku z tym różne formy i możliwości udzielania im pomocy.
Wsparcie społeczne byłych więźniów powinno uwzględniać
najważniejsze trudności ich społecznej adaptacji. Głównymi
problemami osób skazanych są konflikty rodzinne i zerwane więzi,
problemy mieszkaniowe i finansowe, niski poziom wykształcenia i
trudności w podjęciu pracy, skłonność do uzależnień oraz społeczna
stygmatyzacja.
Summary:
Social Exclusion of Former Prisoners and the Possibility of
Social Assistance
Social exclusion of former prisoners is a significant social
problem and it raises a number of challenges for social policy and
social services. Author of the article analyzes various problems of
people released from prison and different forms and ways to help
them. Social support of former prisoners should take account of the
most important problems for their social adaptation. The main
problems of convicts sentenced are family conflicts and severed ties,
housing problems and financial questions, lack of education and
inability to work, proclivity to addiction as well as social sigma.
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Przemoc domowa wyzwaniem społecznym
Wstęp
We współczesnym świecie przemoc stała się zjawiskiem
powszechnym. Coraz częściej dowiadujemy się o aktach przemocy
w domach, w szkołach i na ulicy. Coraz głośniej mówi się o
przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, wobec dzieci.
Ludzie przesyceni są nienawiścią względem siebie zaś różne formy
złego traktowania drugiego człowieka są na porządku dziennym.
Jaka jest rodzina, takie jest społeczeństwo a jakie jest życie rodziny
takie jest życie ludzkości82. Skuteczne pomaganie ofiarom przemocy
domowej wymaga uwzględnienia różnych aspektów życia rodziny.
Ofiary przemocy potrzebują pomocy psychologicznej, socjalnej,
materialnej, medycznej, prawnej, ale również wsparcia duchowego.
Głównym tematem wystąpienia będzie przemoc domowa jako
zjawisko społeczne. Wystąpienie zostało podzielone na części
tematyczne.
1. Przemoc domowa – rodzaje i objawy
Dom powinien być bezpiecznym miejscem, w którym można
odpocząć, miejscem, do którego zawsze chętnie się wraca. Bywa
jednak inaczej. Nie każdemu kojarzy się on z poczuciem
bezpieczeństwa, ciepłem i miłością. Dla wielu osób jest to miejsce
poniżania, lęku, terroru i cierpienia. Pojęcie przemocy domowej jest
trudne do zdefiniowania. Doniesienia o przemocy w rodzinie
słyszymy wielokrotnie. Informują nas o tym media. Niekiedy
dopiero po doniesieniach medialnych następują konkretne reakcje.
Dlaczego nie reagują wcześniej? Jakie są przyczyny przemocy? Czy
można rzeczywiście jej uniknąć? Jakie konsekwencje ponosi rodzina
i całe społeczeństwo? Do jakich wniosków można dojść analizując
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problem przemocy wewnątrzrodzinnej i kto wskutek niej najbardziej
cierpi?83. Są to pytanie na które koniecznie należy odpowiedzieć.
Przemoc jest zjawiskiem powszechnie spotykanym i jest
definiowana jako fizyczna przewaga, wykorzystywana do czynów
bezprawnych dokonywana na kimś, narzucona bezprawnie władza,
panowanie, czyny bezprawne dokonywane z użyciem fizycznego
przymusu84.
Według
słownika
socjologicznego
przemoc
zdefiniowana jest jako jeden z głównych środków przymusu i polega
na użyciu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, wbrew
obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby lub
członków grupy do określonego działania czy też uniemożliwienia
podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności już
rozpoczętej85.
„Przemoc w rodzinie” jako zjawisko społeczne stanowi
przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym:
pracy socjalnej, prawa, ekonomii, polityki społecznej, psychologii,
pedagogiki, kryminologii czy medycyny. Pojęcia przemocy i
przymusu pojawiają się również w literaturze prawniczej86. Rada
Europy określa przemoc domową jako każde działanie jednego z
członków rodziny, które zagraża życiu lub wolności człowieka tej
samej rodziny bądź poważnie szkodzi rozwojowi jego osobowości87.
W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i
wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla
innych członków rodziny. W praktyce dość często stosuje się
dokonuje się rozróżnienia pomiędzy formami krzywdzenia jednostki,
przyjmując jako kryterium stopień surowości zachowania sprawcy.
Pojęciami takimi jak przemoc, krzywdzenie czy złe traktowanie
określa się najczęściej łagodniejsze formy zachowania
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krzywdzącego. Natomiast takimi pojęciami jak znęcanie się, gwałt
czy maltretowanie określa się zachowania o większym stopniu
zagrożenia. Dotyczy to czynów takich jak pobicie, bicie
przedmiotem lub pięścią, użycie noża lub broni, kopanie, poparzenie,
gwałt seksualny, duszenie88. Przemoc domowa charakteryzuje się
tym, że jest intencjonalna, czyli jest zamierzonym działaniem
człowieka i ma na celu podporządkowanie sobie ofiary i jej
kontrolowanie. Kolejną cechą jest nierównomierny rozkład sił – w
relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, czyli sprawca jest
silniejszy a ofiara słabsza. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że
ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony89. Rozważając różne
proponowane definicje przemocy w rodzinie można stwierdzić, że
większość z nich wskazuje na zasadnicze cechy, do których należą
m.in.90:
- podkreślenie zależności od sprawcy;
- powodowanie szkód, krzywdy, cierpienia, negatywnych
następstw;
- przemoc jako zaniechanie pewnych czynności należnych
członkowi rodziny;
- niezgodność zachowań ze społecznymi standardami i normami;
- nieprzypadkowość zachowań wraz ze swoiście rozumianą ich
intencjonalnością.
Przemoc domowa często jest procesem o długiej, nawet
kilkunastoletniej historii i ma tendencję do powtarzania się. Badania
wykazały, że kobiety, które przebywają w związkach, w których
doświadczają przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów
przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu91.
Pierwszą fazą cyklu jest - faza narastającego napięcia,
charakteryzuje się ona wzrostem napięcia, natężeniem sytuacji
konfliktowych i słabą komunikacją. Na tym etapie sprawca jest
ciągle poirytowany i prowokuje kłótnie. Ofiara przemocy stara się za
wszelką cenę uspokoić sytuację, ulega partnerowi, przeprasza go.
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Często pojawiają się u niej różne dolegliwości fizyczne, bóle żołądka
i głowy, bezsenność i utrata apetytu. Wpada w apatię lub ogarnia ją
silny niepokój.
Kolejna faza - agresja, czyli kolejna faza, faza gwałtownej
przemocy92. W fazie tej następuje wybuch gniewu i wyładowanie
agresji. Poirytowany dotąd sprawca wpada w szał, traci kontrolę nad
swoim zachowaniem a skutki są zazwyczaj widoczne w postaci
obrażenia ciała do pobicia ze skutkiem śmiertelnym włącznie93.
W trzeciej fazie, nazywanej fazą miodowego miesiąca, wszystko
się zmienia. Gdy sprawca wyładował już swoją złość i zaczyna sobie
uświadamiać, co zrobił, nagle staje się zupełnie inną osobą. Agresor
usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego, co się
stało i przyrzeka, że to się więcej nie powtórzy. W takim przypadku
po jakimś czasie ponownie wzrasta napięcie i wszystko zaczyna się
od początku94.
Przemoc może przyjmować bardzo różnorodne formy.
Klasyfikacja ich jest dość trudna, gdyż stosowane są różne kryteria
klasyfikacji. Jednym z nich jest wyróżnienie przemocy gorącej i
chłodnej, inaczej nazywanych spontaniczną i instrumentalną95.
Przemoc gorąca objawia się trudnymi do powstrzymania uczuciami
gniewu i wściekłości, jest to zjawisko uruchamiające agresywne
zachowanie. Przemoc ta jest naładowana złymi emocjami, takimi jak
gniew, złość i agresja. Towarzyszą jej krzyki, impulsywne
zachowania, wyzwiska i groźby, rękoczyny, gwałtowne zadawanie
bólu a poza tym jest łatwo zauważalna, zwykle pojawia się nagle i
stosunkowo szybko mija96. Bardzo istotne jest to, że sprawca
funkcjonuje w poczuciu bezkarności i jest przekonany o niezdolności
ofiary do obrony, która wynika z przewagi fizycznej lub psychicznej
sprawcy97.
Drugą formą złego traktowania jest wymieniona wcześniej
przemoc chłodna. Człowiek, który stosuje taką przemoc często
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realizuje utrwalony wzór postępowania, który wyniósł ze swojego
domu rodzinnego. Taka przemoc wydaje się być spokojniejsza,
jednak tylko pozornie gdyż sprawca może skrywać silne emocje, ale
skutecznie tłumione i kontrolowane. Dla sprawcy takiej przemocy
najważniejsze jest zmierzanie do jakiegoś celu, dla którego jest
gotów poświęcić dobro swojego dziecka czy współmałżonka.
Znajduje dla tego usprawiedliwienie nawet wtedy, gdy jest
świadomy cierpienia, które spowodował. Postępowanie sprawców
wspierają czynniki kulturowe, wielu z nich uważa, że ich działania są
usprawiedliwione98.
Inną formą przemocy jest przemoc symboliczna, która jest
definiowana jako narzucanie znaczenia i interpretacji zastanej kultury.
Opiera się na wpajaniu tego, co służy interesom sprawcy a odrzuca się
wzory zachowań wyniesione z domu. Przemoc ta może nie dotyczyć
bezpośrednio samej ofiary, ale sprawca chcąc uzyskać kontrolę nad jej
zachowaniem może grozić tym, że zniszczy ulubione przedmioty
ofiary czy grozić wyrządzeniem krzywdy ulubionemu zwierzątku.
Jeszcze inną formą przemocy jest przemoc strukturalna, inaczej
nazywana bezpośrednią, z tego względu, że dokonuje się
bezpośrednio w relacjach międzyludzkich99. Przemoc bywa również
klasyfikowana z perspektywy jej skutków, intencji sprawcy, przemoc
jako cel sam w sobie, przemoc uzasadnioną czyli odwet, przemoc
ślepą – przypadkową oraz bez intencji100.
Przemoc fizyczna są to wszelkie działania polegające na użyciu
siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, zasinień,
stłuczeń czy złamań. Przemoc fizyczna obejmuje wiele form
zachowań, które występują w dwóch postaciach. W czynnej, do
której zaliczają się wszelkie formy bicia, w tym klapsy, uderzenia,
kopanie, duszenia, oparzenia, zadawanie ran ciętych i szarpanych
oraz usiłowanie i dokonanie zabójstwa. Równie ważne jest
wymienienie tutaj często występującego popychania, policzkowania
oraz rzucania przedmiotami w ofiarę101. Przemoc fizyczna może
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także występować w formie biernej, w której pojawiają się zakazy
mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych itp.
Można do tego dodać także ograniczenie snu i pożywienia oraz
dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych i urządzeń
umożliwiających przygotowanie pożywienia. Wymienione tutaj
przejawy złego traktowania występują w relacjach wszystkich
członków rodziny i mają uniwersalny charakter102. Konsekwencje
przemocy fizycznej mogą być bezpośrednie i odległe, zaliczając do
nich symptomy somatyczne, objawy niespecyficzne oraz ich skutki
poznawcze, emocjonalne i behawioralne103.
Przemoc psychiczna, nazywana także emocjonalną, to wszelkie
zachowania sprawcy bądź powstrzymywanie się od określonych
zachowań, które prowadzą do zniszczenia u ofiary pozytywnego
obrazu własnej osoby, obniżenie jej poczucia wartości, pojawienie
się stanów lękowych i nerwicowych104. Przejawami tego rodzaju
przemocy są groźby, fizyczna i społeczna izolacja, utrudnianie
kontaktów społecznych, zastraszanie, poniżanie, oskarżanie,
krytykowanie, ignorowanie, ośmieszanie, narzucanie własnych
sądów, grożenie samobójstwem, dręczenie zwierzątek ofiary czy
niszczenie je ulubionych przedmiotów. Możemy do nich także
zaliczyć wyśmiewanie poglądów religijnych, rasy, pochodzenia,
karanie przez odmowę uczuć, zainteresowani czy szacunku oraz
wmawianie choroby psychicznej. Do przemocy psychicznej można
również zaliczyć pozbawienie ofiary środków umożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie fizycznie i psychiczne. Znęcanie się
psychiczne towarzyszy przeważnie wszystkim innym rodzajom
przemocy w rodzinie105.
Przemoc seksualna polega na wymuszaniu niechcianych przez
ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
Jeżeli wykorzystywane seksualnie jest dziecko to może ono
doświadczyć różnych sytuacji traumatycznych, będą to m.in.
urazogenna seksualizacja, zdrada zaufania, stygmatyzacja lub
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oskarżenie, bezsilność106. Wyróżnia się sześć typów przemocy
seksualnej wobec dziecka:
- rozmowy o treści seksualnej kierowane do dziecka,
- pokazywanie intymnych części ciała dziecku,
- czynności seksualne na jego oczach, oglądactwo,
- kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnej części
ciała,
- kontakty oralno-genitalne, stosunki udowe, penetracja seksualna,
- wykorzystywanie seksualne dzieci, powiązane z różnymi
formami przemocy107.
Jeśli chodzi zaś o przemoc seksualną wobec innych członków
rodziny to polega na zmuszeniu ofiary pod presją psychiczną lub
fizyczną, bądź wykorzystaniu zaufania i zależności, do fizycznych
lub pozbawionych fizycznego kontaktu aktów seksualnych108.
Poza wyżej wymienionymi rodzajami przemocy domowej
występuje jeszcze przemoc ekonomiczna, która polega na
uniemożliwianiu podjęcia zarobkowej i wymuszanie pracy
nieodpłatnej, ograniczanie dostępu do wspólnych zasobów,
odbieranie zarobionych pieniędzy, wymuszanie pracy odpłatnej i
zagarnianie pieniędzy z niej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
materialnych rodziny, wyliczanie wydatków, zabieranie kart
kredytowych, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych
takich jak kredyt, pożyczka lub weksel109. Wyżej wymienione
przejawy złego traktowania drugiego człowieka w rodzinie w
zasadzie rzadko występują osobno, objawiają się w różnych
postaciach i konfiguracjach. Często w ich miejsce tworzone są nowe
stereotypy, równie nieprawdziwe i groźne, gdyż sprzyjają
lekceważeniu problemu110.
Kolejnym rodzajem przemocy domowej jest zaniedbywanie.
Można podzielić je na dwa rodzaje zaniedbanie fizyczne, które
polega na braku należytej opieki, w tym lekarskiej oraz wszelkie
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inne zaniedbania ofiary. Jest to szczególnie dolegliwe dla osób
zależnych od opieki domowników oraz dla dzieci. Zaniedbanie
psychiczne może przejawiać się obojętnością, nieokazywaniem
pozytywnych
uczuć,
lekceważeniem emocjonalnym oraz
lekceważeniem
potrzeb
psychicznych
ofiary111.
Formy
zaniedbywania dotyczą dzieci, ale i osób dorosłych cierpiących na
różne schorzenia uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie112.
Nadopiekuńczość jest kolejnym rodzajem przemocy jednak bardzo
trudnym do zbadania, gdyż powszechnie nie jest postrzegana jako
przemoc. Jej ofiary odczuwają dolegliwości związane z
nadopiekuńczością, ale nie potrafią świadomie nazwać ją
przemocą113.
2. Przyczyny przemocy w rodzinie
Poruszając problem przemocy domowej należy zastanowić się,
jakie są jego przyczyny zaś biorąc pod uwagę liczbę zgłaszanych
przestępstw należy nazwać problem ten problemem społecznym114.
Jedną z proponowanych przyczyn przemocy jest koncepcja
przemocy jako władzy patriarchalnej. W takiej rodzinie prawo
nadzorowania i karania kobiet przysługuje mężczyźnie. W kulturze
patriarchalnej nie szanuje się różnic związanych z rasą, płcią czy
wiekiem, lecz wykorzystuje się je do odczłowieczenia i
wykorzystania innych115. W takim wypadku władza i kontrola nad
drugim człowiekiem wyraża się poprzez przemoc przede wszystkim
emocjonalną, a poza tym poprzez przemoc seksualną, ekonomiczną,
izolowaniem, groźbami i zastraszaniem, manipulowaniem dziećmi
oraz wykorzystywaniem i nadużywaniem tradycyjnych wyobrażeń i
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przywilejach mężczyzny116. Przypuszcza się, że istnieje cztery
czynniki związane z przemocą w rodzinie117:
a) międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy,
b) niski status socjoekonomiczny,
c) izolacja społeczna rodziny,
d) stres społeczny.
Międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy wywodzi się ze
strukturalnych teorii przemocy. Przekaz wzorców sprawia, że
dziecko
cierpiące
na
skutek
tego
zjawiska,
będzie
najprawdopodobniej samo stosowało przemoc w dorosłym życiu i w
swoje rodzinie. Będzie kontynuować przekaz kulturowy wyniesiony
z domu rodzinnego, dotyczący dominacji płci, pełnienie określonych
ról w rodzinie, funkcjonowania pewnych mitów i stereotypów oraz
stylu życia. Ważne jest to, iż normy obyczajowe pozwalają na
znęcanie się nad rodziną a zwłaszcza nad kobietą. Patriarchat jest
kulturą nienawiści i projekcji, gdzie negatywne cechy grupy
dominującej są rzutowane na postać kogoś innego118.
Drugim czynnikiem jest niski status socjoekonomiczny. W
rodzinach o niskim statusie częściej dochodzi do przemocy, jednak
nie oznacza to, że w rodzinach wyżej uplasowanych na drabinie
społecznej przemoc ta nie występuje. Niskie zarobki, zagrożenie
utraty pracy czy bezrobocie często powodują dodatkowy stres i są
tłumione przez alkohol, a narastająca frustracja rozładowywana jest
przez przemoc wobec członków rodziny.
Innym ważnym czynnikiem związanym z przemocą w rodzinie
jest izolacja społeczna. Określa się ją na podstawie kontaktów z
sąsiadami, znajomymi, organizacjami, instytucjami oraz po tym jak
często dana rodzina zmienia miejsce zamieszkania. Zazwyczaj też
obawiają się konfliktów z sąsiadami, nawet kiedy stosuje on przemoc
wobec dzieci119.
116

Lipowska – Teutsch, jw., s. 11
J. R. Gelles, Przemoc w rodzinie: co wiemy o tym problemie i co możemy
z nim zrobić, [w:] E. Newberger, R. Dourne (red.): „Unhappy Family”; PSG
Publication, Litteleton 1985, [w:] Przemoc w rodzinie, zbiór artykułów pod
redakcją Danuty Golec, Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1992, s. 8 – 9
118
Lipowska – Teutsch, jw., s. 14
119
Mazur, jw., s. 91 – 92
117

57

Ostatnim czynnikiem występującym tutaj jest stres społeczny.
Wpływ na ten rodzaj stresu mają zmiany społeczne dotyczące pracy,
groźba jej utraty lub bezrobocie. Stres w tym przypadku jest
rozumiany jako czynnik, który zwiększając frustrację może
doprowadzić do powstania agresji120. Przemoc w rodzinie bardzo
często związana jest z nadużywaniem alkoholu. Rodzina z
problemem alkoholowym, to taka, w której choć jeden członek
rodziny jest uzależniony od alkoholu121. Częste nadużywanie
alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych.
Społeczny stres, bezrobocie, konieczność stosownej zmiany sposobu
funkcjonowania, kumulacja nierozwiązanych problemów życiowych
może być czynnikiem aktywizującym przemoc w rodzinie122.
3. Kierunki przemocy wewnątrzrodzinnej
Przemoc w rodzinie jest w zasadzie zjawiskiem powszechnym,
trudno jest jednak uchwycić jej prawdziwe rozmiary. Duże znaczenie
w przemocy w rodzinie odgrywa kultura. Przeprowadzone badania
wykazują, że najczęściej sprawcami przemocy są mężczyźni, znęcają
się oni ponieważ wynoszą taki wychowanie z domu, są zazdrośni o
sukcesy zawodowe żony i o dzieci, karzą za urojone i rzeczywiste
winy, czują się bezkarni, biją by przełamać opór najbliższych i
postawić na swoim oraz dlatego że są uzależnienie od alkoholu123.
Nie można również w jeden sposób scharakteryzować portretu
sprawcy z takich samych względów, z jakich nie można
charakteryzować dokładnie portretu ofiary. W rzeczywistości istnieje
wiele kierunków przemocy w rodzinie. Najczęściej ofiarami są
kobiety, które wynoszą z rodzinnego domu różne stereotypy,
zezwalające na przemoc, o dominującym mężczyźnie i uległej mu
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kobiecie. Często bierna i słaba, posiada w sobie pewien rodzaj
cierpienia, który pozwala jej znosić ból i upokorzenia. W przypadku
występowania przemocy w wyższych sferach, jest to przemoc
zakamuflowana, i pilnie strzeżona jako rodzinna tajemnica124. Wśród
nich można wymienić potrzeby fizjologiczne, na które składają się
odpowiednie warunki mieszkaniowe, w tym dostęp do
podstawowych urządzeń oraz warunki związane z zaspokajaniem
snu, głodu i wypoczynku. Na tym poziomie oprawca może znęcać
się nad ofiarą, w taki sposób, że będzie ograniczał jej sen i
pożywienie, a także może stosować wszelkiego rodzaju zakazy
dotyczące korzystania z łazienki, lodówki, pralki czy innych
urządzeń. Potrzeby bezpieczeństwa to przede wszystkim potrzeby
oparcia, stabilności, opieki, spokojnego jutra bez lęku czy
niepokoju125.
Ofiara pozbawiona tych potrzeb czuje się zagrożona, wpada w
depresję może mieć także myśli samobójcze. Kolejną potrzebą jest
potrzeba akceptacji, miłości, przynależności i kontaktu
emocjonalnego. Niezaspokojenie tych potrzeb rodzi konflikt,
utrudniający prawidłowe funkcjonowanie rodziny, w osobie
pokrzywdzonej wywołuje poczucie odrzucenia i osamotnienia.
Następną jest potrzeba szacunku, uznania i poważania, jest to
możliwość
wygłaszania
własnych
opinii,
podejmowanie
samodzielnych decyzji. To także potrzeba przeciwstawienia się
narzuconym ograniczeniom i przymusowi126.
Ostatnią potrzebą jest potrzeba samorealizacji, która polega na
rozwijaniu swoich zainteresowań, może to być podnoszenie
kwalifikacji lub uzupełnienie wykształcenia. Przeszkody w
zaspokajaniu potrzeb wywołują złość i agresję, a ich brak nie
warunkuje satysfakcji z życia rodzinnego i pozytywnych relacji
pomiędzy jej członkami127. Ofiary mają także pewne strategie
obronne, które chociaż nie zapobiegają przemocy to jednak trochę
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łagodzą ich objawy. Jest to między innymi tłumienie swoich myśli,
wyparcie ze świadomości myśli o konfliktach czy przeżyciach lub
niedostrzeganie niektórych faktów, przyjmowanie postaw przesadnie
serdecznych i przyjacielskich maskujących wrogość128. Dzieci
doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio
maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców czy opiekunów.
Cierpią i są krzywdzone również wtedy, gdy są świadkami przemocy
dorosłych.
4. Skutki przemocy
Problem skutków przemocy można rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach. Po pierwsze analizując bezpośrednią reakcję na
przemoc, a po drugie w kontekście długotrwałych rozwojowych
skutków przemocy. Następstwem długotrwałego stosowania
przemocy wewnątrzrodzinnej może w konsekwencji okazać się
zahamowanie rozwoju samoświadomości dziecka, możliwości jego
samorozwoju i samorealizacji129.
Uraz psychiczny – reakcje urazowe pojawiają się gdy podjęcie
jakiegoś działania jest niemożliwe, nie ma szansy na opór czy
ucieczkę, a system samoobrony pod wpływem stresu jest
zdezorganizowany. Można wyróżnić kilka efektów urazu
psychicznego jest to między innymi nadmierne pobudzenie,
wtargnięcie, czyli przeżywanie dramatycznych wydarzeń nawet z
odległej przeszłości130.
Zespół stresu pourazowego (PTSD) – w tym przypadku kryteria
diagnozy są następujące: przeżycie zdarzenia nie mieszczącego się w
obszarze normalnych ludzkich doświadczeń; powracające wyraziste
wspomnienia urazowego zdarzenia, często w postaci snów
odtwarzających urazową sytuację, a także intensywnych,
negatywnych uczuć w reakcji na bodziec kojarzący się z urazową
sytuacją, nawet, gdy nie towarzyszy temu świadome przypomnienie
urazu; unikanie bodźców związanych z urazem, także wszelkiej
więzi, relacji, aktywności, bądź psychiczne odrętwienie, a wreszcie
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wyparcie urazowego doświadczenia; zwiększona pobudliwość,
rozdrażnienie, trudności z zasypianiem, podwyższona czujność131.
Mit kobiecego masochizmu – jest to problem, uznawany za
najczęstsze wytłumaczenie tego, iż kobiety godzą się na przemoc, ale
bywa też postrzegany jako stała właściwość kobiecej psychiki.
Przekonanie, że w jej psychice istnieje pewna predyspozycja do
znoszenia cierpienia, oczekiwania go, a nawet pragnienia jest mocno
utrwalone w opinii społecznej. Współczesne badania nie
potwierdzają jednak tezy o istnieniu kobiecego masochizmu,
rozumianego jako cecha typologiczna kobiety. Jest to problem
zdecydowanie przeceniony. Stereotyp czy mit kobiecego
masochizmu można tutaj potraktować jako wygodny schemat
myślowy dla osób, które nie znają problemu132.
Syndrom wyuczonej bezradności – dla osób, które nigdy nie
przeżyły długotrwałego doświadczania krzywdy, niezrozumiałe jest
pozostawanie w związkach krzywdzących, pomimo, iż wydaje się,
że nie ma żadnego powodu do trwania w nim. Syndrom wyuczonej
bezradności przejawia się w biernym znoszeniu przez ofiarę
zachowań krzywdzących133.
Brak jakiejkolwiek aktywności sprawia, że jednostka staje się
pasywna, biernie zależna i uległa. W świetle takiego poglądu ofiara
traumatycznego zdarzenia jest apatyczna i zrezygnowana. W
rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną i
burzliwą walką wewnętrzną, w której ofiara się nie poddała a jedynie
nauczyła się, że każde jej działanie jest obserwowane, że większość
jej wysiłków zostanie stłamszonych i, że drogo zapłaci za porażkę.
Jeśli sprawcy udał się wymusić absolutne posłuszeństwo, ofiara
zaczyna postrzegać każdą swoją inicjatywę jako niesubordynację.
Przed jakimkolwiek działaniem dokładnie bada otoczenie, obawiając
się represji134.
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Syndrom sztokholmski –agresora można nie tylko tolerować, ale
także można go kochać i być nim zafascynowanym. Syndrom
sztokholmski jest fascynacją osobą agresora i szukaniem ratunku
właśnie u niego. Każda ofiara, u której wystąpiły objawy tego
syndromu przechodzi przez cztery fazy. Pierwsza charakteryzuje się
zaprzeczaniem, niedowierzaniem, że to przydarzyło się właśnie jej.
Druga odznacza się pełną świadomością swojego położenia, co jest
momentem krytycznym syndromu sztokholmskiego.
W trzeciej fazie jednostka przeżywa głęboką depresję i stres
wynikający ze świadomości przebywania w niewoli.
Natomiast w czwartej fazie następuje wewnętrzna integracja
jednostki, przyjęcie określonego stylu życia i strategii działania. Ofiara
przemocy domowej pewne ograniczenia czy próby izolacji może
traktować jako przejaw uczucia ze strony partnera, kiedy natomiast
władczy partner staje się dominujący, ofiara pomniejsza znaczenie
jego czynów albo usprawiedliwia je nie tylko ze strachu, ale również z
powodu zaangażowania uczuciowego135.
Efekt psychologicznej pułapki – przypomina ona mechanizm
uzależniania i właściwie jest wpadnięciem w pułapkę własnych
oczekiwań. Na początku jednostka podejmuje wiele wysiłku, aby
małżeństwo było udane, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kiedy to
się jednak nie udaje, wzrasta w niej poczucie winy. Istota
psychologicznej pułapki zasadza się na sprzeczności oczekiwań w
związku z małżeństwem a rzeczywistością. Psychologiczna pułapka
jest procesem wybitnie niszczącym136.
Syndrom nieprzebaczonej krzywdy –poczucie krzywdy powstaje
wtedy, gdy w doświadczeniu jednostki łączą się trzy ważne zjawiska:
cierpienie, poczucie bezsilności i poczucie burzenia jakiegoś
porządku, określającego ważne aspekty życia. Zdarza się, że w ślad
poczucia krzywdy z przeszłości zostaje na trwałe zapisany w
świadomości i staje się bolesną częścią jednostki137.
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5. Obraz przemocy wśród badanych osób
Badaniami objęto 120 przypadków z lat 2006-2010.
Przeprowadzono je w maju br. w Sądzie Rejonowym w Nisku na
podstawie dokumentacji sądowej spraw na terenie powiatu
niżańskiego, dotyczących przemocy domowej. Materiałami
badawczymi były akta sądowe: wnioski do prokuratury, notatki
policyjne, zeznania świadków, orzeczenie wyroku, opis dowodów
rzeczowych oraz przedstawienie zarzutów sprawcy138. Po dokładnym
zapoznaniu się z każdą sprawą, została sporządzona notatka, która
zawierała rodzaj stosowanej przemocy, główną przyczynę oraz kto
był sprawcą a kto ofiarą przemocy.
Badanie miało na celu ukazanie skali problemu i wielkości
zjawiska przemocy domowej w powiecie niżańskim oraz form oraz
przyczyn przemocy. Większość z wniesionych oskarżeń została
złożona przez kobiety, natomiast mężczyźni najczęściej figurowali
jako sprawcy przemocy w rodzinie. Sprawcy posiadali także różny
status społeczny i wykształcenie, jednak zdecydowanie dominowało
wśród nich wykształcenie zasadnicze zawodowe.
Tabela nr 1. Płeć i wiek osób składających oskarżenia
Płe
ć
Wiek
do 25 lat
25 - 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45 – 50
ponad 50
l
Ogółem

138

Mężczyźni
Liczba
%
0
1
2
1
1
3
4
12

0
8,3
16,
7
8,3
8,3
25
33,
4
100

Kobiety
Liczba
%

Razem
Liczba

%

8
13
19

7,4
12,1
17,6

8
14
21

6,7
11,7
17,5

23
29
9
7

21,3
26,8
8,3
6,5

24
30
12
11

20
25
10
9,1

108

100

120

100

http://www.kobietaiprawo.pl/przemoc-domowa.html (23.03.2013)
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Wśród 120 przeanalizowanych dokumentów, doniesienia złożyło
108 kobiet (90%) oraz 12 mężczyzn (10%), można więc zdecydowanie
stwierdzić, iż wśród oskarżających o przemoc dominowały kobiety.
Najwięcej bo aż 26,8% kobiet było w przedziale wiekowym 40 – 45 lat,
z kolei najwięcej mężczyzn w wieku ponad 50 lat (33,4%). Najmniej
kobiet, które składały akty oskarżenia, bo tylko 7 (6,5%) było w wieku
powyżej 50 roku życia. Przeciwnie było w przypadku mężczyzn, którzy
w tym wieku składali tych pozwów najwięcej. Natomiast kobiety do 25
roku życia złożyły 8 wniosków, czyli 7,4%. W pozostałych przedziałach
wiekowych dla kobiet od 25 – 30 lat było to 12,1% złożonych
wniosków, 30 – 35 to 17,6%, 34 – 40 to 21,3% a od 45 – 50 było to
8,3%. Jeśli zaś chodzi o mężczyzn to struktura przedstawia się w
następujący sposób: w przedziale od 25 – 30 lat było to 8,3% złożonych
wniosków oskarżających, tak samo jak w przedziałach wiekowych od
35 – 40 i 40 – 45 lat. Natomiast od 30 – 35 lat było to 16,7% a od 45 –
50 to 25%.
Tabela nr 2. Wykształcenie sprawców przemocy
Wykształcenie
Podstawowe
Zasadnicze
zawodowe
Średnie
Wyższe
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Liczba
15
91

%
13,2
79,8

Liczba
1
4

%
16,6
66,8

Liczba
16
95

%
13,3
79,1

6
2
114

5,2
1,8
100

1
0
6

16,6
0
100

7
2
120

5,9
1,7
100

Większość sprawców przemocy, bo aż 79,1% posiadało
wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kolejną była grupa osób z
wykształceniem podstawowym mężczyźni - 13,2%, kobiety - 13,3%.
Tylko 1,8% mężczyzn posiadało wykształcenie wyższe. Ze średnim
wykształceniem było 5,2% mężczyzn i 16,6% kobiet. Przemoc domowa
występuje zarówno na wsi, jak i w mieście z niewielką różnicą
procentową. Wśród badanych w mieście wystąpiło mniej przypadków
56 (46,6%), zaś więcej bo 64 na wsi (53,4%).
Tabela nr 3. Środowisko zamieszkania
Środowi
sko
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Przeanalizowane
przypadki

zamiesz
kania
Miasto
Wieś
Ogółem

Liczba

%

56
64
120

46,6
53,4
100

Najczęściej wnioski oskarżające składają kobiety, zdecydowanie
rzadziej mężczyźni. Wśród badanych przypadków przeważa
niewielki udział mieszkańców wsi.
Tabela nr 4. Sprawcy przemocy w rodzinie
Płeć
Wiek
do 25 lat
25 - 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45 – 50
ponad 50 lat
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

8
9
12
22
37
16
10
114

7
7,9
10,5
19,4
32,5
14
8,7
100

0
0
0
1
1
2
2
6

0
0
0
16,7
16,7
33,3
33,3
100

8
9
12
23
38
18
12
120

6,7
7,5
10
19,2
31,6
15
10
100%

Z przeanalizowanych dokumentów najwięcej sprawców
przemocy było z przedziału wiekowego od 40 – 45 lat, w tym 37 to
mężczyźni (32,5%) i tylko 1 kobieta (16,7%). Kobiet stosujących
przemoc było tylko 6 (5%). Najwięcej kobiet – sprawców przemocy
– po 2 (33,3%), było w wieku od 45 – 50 lat i powyżej 50 lat. Wśród
badanych dokumentów nie wystąpiły przypadki kobiet do 35 lat,
które byłyby sprawcami przemocy w rodzinie. Najczęściej
mężczyźni stosowali przemoc, było aż 114 mężczyzn, czyli 95%
badanych. Najmniej w wieku do 25 lat 8 (7%) i w wieku od 25 – 30
lat 9 (7,9%). Najwięcej natomiast przypadków było w wieku od 40 –
45 lat 32,5% czyli 37 mężczyzn. W pozostałych przedziałach
wiekowych przemoc stosowało 10,5% w wieku od 30 – 35 lat,
19,4% w wieku od 35 – 40 lat, 14% w wieku od 45 – 50 lat oraz
8,7% w wieku ponad 50 lat.
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Tabela nr 5. Ofiary przemocy w rodzinie
Płeć
Wiek

do 25 lat

Mężczyźni
Liczb
a
89

%

Kobiety
Liczb
a
52

25 - 30

6

64,
5
4,4

30 – 35
35 – 40

4
2

2,9
1,4

19
25

40 – 45

9

6,5

39

45 – 50

12

8,7

28

ponad 50
lat
Ogółem

16

11,
6
100

27

138

22

212

%
24,
5
10,
4
9
11,
8
18,
4
13,
2
12,
7
100

Razem
Liczb
a
141

%

28

40,
3
8

23
27

6,6
7,7

48

13,
7
11,
4
12,
3
100

40
43
350

Największą grupę ofiar przemocy domowej stanowiły osoby
poniżej 25 roku życia, były to dzieci aż 40,3%. Większość to chłopcy 89 osób (64,5%), niewiele mniej bo 52 (24,5%) to dziewczynki. Wśród
wszystkich przypadków 60,6% ogółu stanowiły kobiety, pozostałe
39,4% to mężczyźni. Najmniej kobiet występujących w roli ofiary było
w wieku od 30 – 35 lat 19 (9%).
W pozostałych przedziałach wiekowych struktura kobiet jako ofiar
kształtowała się w następujący sposób: w wieku od 25 – 30 lat to
10,4%, w wieku od 35 – 40 lat 11,8%, wieku od 40 – 45 lat 18,4%, w
wieku od 45 – 50 lat 13,2% a w wieku ponad 50 lat 12,7%. Inaczej to
wyglądało pomiędzy mężczyznami, oprócz tych do 25 roku życia,
największy odsetek ofiar był wśród tych, którzy byli w wieku ponad 50
lat 16 (11,6%). Znaczny procent mężczyzn był jeszcze w przedziałach
wiekowych od 45 – 50 lat 8,7% oraz 40 – 45 lat 6,5%. Pozostałe trzy
przedziały były już mniej znaczące, gdyż kształtowały się na poziomie
kilku procent, w taki oto sposób: od 25 – 30 lat to 4,4%, w wieku od 30
– 35 lat 2,9%, najmniej natomiast było ofiar w wieku od 35 – 40 lat
1,4%. Reasumując można stwierdzić, iż najczęściej ofiarami przemocy
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zostają istoty najbardziej bezbronne, które nie mają jak lub nie mogą się
bronić, są to dzieci i kobiety.
Na bazie powyższych analiz można stwierdzić, że najczęściej
sprawcami przemocy są mężczyźni jest to aż 95%, kobiety to tylko
pozostałe 5%. Najwięcej sprawców przemocy wśród mężczyzn było w
wieku od 40 – 45 lat 32,5%, natomiast najwięcej kobiet stosujących
przemoc było w wieku od 45 – 50 i mających ponad 50 lat, było to po
33,3% w obu przypadkach. Najczęściej zaś ofiarami przemocy w
rodzinie zostają dzieci i kobiety.
Wśród analizowanych przypadków wystąpiło 40,3% ofiar do 25
roku życia, w tym większość to małoletni. Pojawił się także duży
odsetek kobiet, które stały się ofiarami przemocy, było to 60,6% (w tym
dzieci), mężczyzn zaś było 39,4% (w tym dzieci).
Tabela nr 6. Przyczyny przemocy domowej
Mężczyźni
Alkohol
Narkotyki
Problemy finansowe
Stres
Nieporozumienia
rodzinne
Choroba psychiczna
Ogółem

Kobiety

Razem

Liczba
46

%
40,4

Liczba
3

%
50

Liczba
49

%
40,8

6
24
9
27

5,3
21,1
7,9
23,7

0
2
0
1

0
33,3
0
16,7

6
26
9
28

5
21,7
7,5
23,3

2
114

1,6
100

0
6

0
100

2
120

1,7
100

Najczęstszą przyczyną przemocy domowej był alkohol, zarówno
wśród mężczyzn jak i kobiet, było to aż 40,8%. Na kolejnym miejscu
znajdują się nieporozumienia rodzinne 23,3%, następnie problemy
finansowe 21,7%, stres – 7,5%, narkotyki – 5%.
W najmniejszym stopniu, jako przyczyna przemocy w rodzinie,
występowała choroba psychiczna 1,7%. W przypadku mężczyzn
najczęstszą przyczyną przemocy był alkohol 40,4%, najrzadziej zaś
występującą choroba psychiczna 1,6%.
Częstotliwość występowania pozostałych przyczyn przedstawia
się następująco: nieporozumienia rodzinne 23,7%, problemy
finansowe 21,1%, stres 7,9% oraz narkotyki 5,3%. U kobiet, tak
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samo jak u mężczyzn, najczęstszą przyczyną był alkohol 50%.
Kolejną przyczyną po alkoholu były problemy finansowe 33,3% oraz
nieporozumienia rodzinne 16,7%.
Tabela nr 7. Główne formy przemocy domowej
Mężczyźni

Kobiety

Przemoc psychiczna

Liczba
30

%
61,2

Liczba
78

%
48,7

Liczba
108

%
51,7

Przemoc fizyczna
Przemoc seksualna

15
0

30,6
0

48
13

30
8,1

63
13

30,1
6,2

Zaniedbanie
Przemoc
ekonomiczna
Ogółem

4
0

8,2
0

6
15

3,8
9,4

10
15

4,8
7,2

49

100

160

100

209

100

Razem

Najczęściej stosowaną formą przemocy była przemoc
psychiczna 51,7%, w tym ofiarami tej przemocy w 30 przypadkach
(61,2%) byli mężczyźni a kobiety stanowiły 78 przypadków czyli
48,7%. Drugą w kolejności, pod względem częstotliwości, formą
przemocy była przemoc fizyczna, która stanowiła 30,1% wszystkich
zanalizowanych przypadków. W grupie tej mężczyźni stanowili 15
osób, czyli 30,6% a kobiety 48 osób czyli 30%.
Kolejną formą złego traktowania była przemoc seksualna, tutaj
jednak nie odnotowano przypadków ofiar wśród mężczyzn, zaś
kobiety stanowiły 8,1%. Zaniedbania stosowane były wobec 4
mężczyzn (8,2%) i wobec 6 kobiet (10%) i jest to w obydwu grupach
najrzadziej stosowana forma przemocy.
Ostatnią z badanych form, była przemoc ekonomiczna, która
stanowiła 7,2% wszystkich przypadków, w tym stosowana była tylko
ona w przypadku kobiet, pośród mężczyzn nie stwierdzono żadnego
takiego przypadku.
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Tabela nr 8. Formy przemocy wobec dzieci
Chłopcy
Przemoc
psychiczna
Przemoc
fizyczna
Przemoc
seksualna
Zaniedbanie
Przemoc
ekonomiczna
Ogółem

Dziewczęta

Razem

Liczba
25

%
28,1

Liczba
9

%
17,3

Liczba
34

%
24,1

39

43,8

17

32,7

56

39,7

1

1,1

8

15,4

9

6,4

18
6

20,2
6,8

14
4

26,9
7,7

32
10

22,7
7,1

89

100

52

100

141

100

Z powyższego zestawienia wynika, iż najczęściej stosowaną
formą przemocy wobec dzieci była przemoc fizyczna 56 (39,7%), w
tym przemoc ta stosowana była częściej wobec chłopców 39 (43,8%)
niż wobec dziewcząt 17 (32,7%). Najrzadziej używana wobec
chłopców była przemoc seksualna, odnotowano tylko jeden taki
przypadek (1,1%), natomiast wobec dziewcząt 8 (15,4%). Drugą po
przemocy fizycznej, najczęściej stosowaną formą przemocy było
zaniedbanie 32 (22,7%). Wobec chłopców wystąpiło 18 (20,2%)
takich przypadków, a wobec dziewcząt 14 (26,9%).
Kolejną była przemoc psychiczna 34 (24,1%), która została
użyta w przypadku chłopców 25 razy (28,1%) a w przypadku
dziewcząt 9 (17,3%). Ostatnią z analizowanych form złego
traktowania dzieci była przemoc ekonomiczna. Odnotowano tutaj 6
(6,8%) przypadków stosowania jej wobec chłopców oraz 4 (7,7%)
wobec dziewcząt. Jak łatwo można zauważyć problem przemocy stał
sdię zjawiskiem powszechnym i dotyka bardzo wiele osób. Stanowi
to poważne wyzwnaie dla wszystkich podmiotów zajmujących się
troska o człowieka, rodziny a szczególnie młode pokolenie. Nie
sposób nie zając się tym zjawiskiem i podjąc odpowiednie działania
prewencyjne. W dobie kryzysu zapewne jest to jedno z bardzo
ważnych zadań jakie jest do podjęcia w duchu zapobiegania nowym
przyczynom przemocy.
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Tabela nr 9. Skala przemocy oraz jej rodzaje w 2006 roku
Mężczyźni

Kobiety

Dzieci

L

%

L

%

L

%

Raze
m
L

Przemoc
psychiczna
Przemoc
fizyczna
Przemoc
seksualna
Zaniedbanie

9

69,2

21

50

11

30,6

41

45,1

1

7,7

12

28,6

16

44,4

29

31,7

0

0

2

4,8

3

8,3

5

5,5

3

23,1

1

2,4

5

13,9

9

9,9

Przemoc
ekonomiczna
Ogółem

0

0

6

14,2

1

2,8

7

7,8

13

100

42

100

36

100

91

100

%

Powyższa tabela prezentuje formy przemocy domowej ich liczbę
w 2006 roku. Najczęściej stosowana była przemoc psychiczna 41
(45,5%), w następnej kolejności przemoc fizyczna 29 (31,7%),
zaniedbania 9 (9,9%), przemoc ekonomiczna 7 (7,8%) i jako ostatnia
przemoc seksualna 5 (5,5%). Z analizy danych można również
stwierdzić, że wobec dzieci częściej stosowana była przemoc fizyczna
16 (44,4%), a nie psychiczna 11 (30,6%).
Najrzadziej stosowaną formą złego traktowania był przemoc
seksualna 5 (5,5%), w tym wobec kobiet 2 (4,8%), a wobec dzieci 3
(8,3%). Najczęściej wobec mężczyzn używana była przemoc
psychiczna 8 (69,2%), a najrzadziej przemoc fizyczna 1 (7,7%). W tym
roku nie odnotowano przypadków występowania przemocy seksualnej
oraz przemocy ekonomicznej w stosunku do mężczyzn.
Najczęściej wobec kobiet stosowano również przemoc psychiczną
50%, najrzadziej natomiast zaniedbania 1 (2,4%). Natomiast ogólnie w
roku tym najczęściej przemoc stosowano wobec kobiet 46,1%. Przemoc
kobiet jak wykazuja nie tylko powyższe badania, stała się dość
powszechna także w innych krajach. Przyczyny sa zwykle podobne. W
kontekście tego rodzi się potrzeba podjęcia stosownych działań także
edukacyjnych i kulturowych, aby zjawisko to wyeliminować ze
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społeczeństwa. Owszem w mostatnich latach podjęto szereg działań
uzdrawiających w tym kierunku.
Tabela nr 10. Skala przemocy oraz jej rodzaje w 2007 roku
Mężczyźni
Przemoc
psychiczna
Przemoc
fizyczna
Przemoc
seksualna
Zaniedbanie

Kobiety

Dzieci

Razem

L
8

%
61,5

L
15

%
51,8

L
8

%
27,6

L
31

4

30,8

12

41,4

10

34,5

26

%
4
3,7
3
6,6

0

0

1

3,4

1

3,4

2

2
,8

1

7,7

1

3,4

8

27,6

10

1
4,1

Przemoc
ekonomiczna
Ogółem

0

0

0

0

2

6,9

2

2
,8

13

100

29

100

29

100

71

1
00

W 2007 roku znacząco spadła liczba przypadków przemocy
domowej w stosunku do roku poprzedniego. Jednakże w tym roku to już
nie kobiety są najczęstszymi ofiarami przemocy, gdyż odnotowano tyle
samo przypadków przemocy wobec nich jak i wobec dzieci, po 29
(40,8%). Pozostałe 18,4% ofiar to mężczyźni. Nadal natomiast
najczęściej stosowaną formą przemocy jest przemoc psychiczna 31
(43,7%), zaraz za nią przemoc fizyczna 26 (36,6%).
Następnie zaniedbania 10 (14,1%), najrzadziej spotykanymi
formami przemocy w tym roku były przemoc seksualna oraz przemoc
ekonomiczna obie po 2,8%. Najrzadziej stosowaną przemocą wobec
mężczyzn było zaniedbanie 1 (7,7%). Nie wystąpiły tu również, tak jak
w roku poprzednim przypadki użycia przemocy seksualnej oraz
ekonomicznej wobec mężczyzn. Nie wystąpiły również przypadki
przemocy ekonomicznej wobec kobiet.
Natomiast najrzadziej używaną przemocą wobec nich były
zaniedbania oraz przemoc seksualna po 1 (3,4%). Wobec dzieci
najczęściej stosowano przemoc fizyczną 10 (34,5%), w następnej
kolejności były to przemoc psychiczna i zaniedbania po 8 (27,6%).
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Najrzadziej zaś stosowano wobec dzieci przemoc ekonomiczną 2
(6,9%) oraz przemoc seksualną 1 (3,4%).
Jak widać z analizy przemoc staje się zjawiskiem coraz mniej
powszechnym, ale nie oznacza to, że należy przejść do porządku
dziennego. Nadal jest to problem społeczny, który wymaga rozwiązania
i konkretnych działań.
Tabela nr 11. Skala przemocy oraz jej rodzaje w 2008 roku

Przemoc psychiczna

Mężczyźni
L %
4
57,1

Kobiety
L
%
16 47,1

Dzieci
L
%
6 23,1

Razem
L
%
26 38,8

Przemoc fizyczna
Przemoc seksualna
Zaniedbanie

3
0
0

42,9
0
0

11
3
1

32,4
8,8
2,9

12
2
5

46,2
7,7
19,2

26
5
6

38,8
7,5
8,9

Przemoc ekonomiczna

0

0

3

8,8

1

3,8

4

6

Ogółem

7

100

34

100

26

100

67

100

W 2008 roku przemoc domowa się zmniejszyła natomiast
wzrosła jej liczba pośród kobiet 34 (50,7%), 26 (38,8%) to przemoc
wobec dzieci, a pozostałe 10,5% to przemoc wobec mężczyzn..
Najczęstszymi formami przemocy w rodzinie były przemoc
psychiczna i fizyczna obie po 26 (38,8%), najrzadziej występowała
przemoc ekonomiczna 4 (6%). Pozostałe, czyli przemoc seksualna
wynosiła 5 (7,5%) a zaniedbania 6 (8,9%).
Najliczniejsze przypadki przemocy wobec mężczyzn miały
postać przemocy psychicznej 4 (57,1%) i przemocy fizycznej 3
(42,9%). Jeśli chodzi zaś o kobiety to najczęściej stosowano wobec
nich przemoc psychiczną 16 (47,1%), druga w kolejności była
przemoc fizyczna 11 (32,4%).
Najrzadziej stosowana była przemoc ekonomiczna i seksualna po
3 (8,8%) oraz zaniedbanie 1 (2,9%). W przypadku dzieci znów
najczęściej stosowaną formą złego traktowania była przemoc
fizyczna 12 (46,2%), kolejno przemoc psychiczna 6 (23,1%),
zaniedbania 5 (19,2%), przemoc seksualna a najrzadziej przemoc
ekonomiczna 1 (3,8%). Okres jaki uwzględniono w badaniach
wyraźnie wskazuje, że skala zjawiska przemocy jest dość
powszechna. Pomijając przyczyny przemocy, należy zwrócić uwagę
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na skutki, które w badaniach pominięto. Niemniej jednak wymaga to
analizy i wypracowania stosownych działań, by przemoc nie
niszczyła potencjału ludzkiego zarówno duchowego jak i czysto
ludzkiego. Zapewne ta kwestia stanie się przedmiotem najbliższych
badań katedry, która w pewnym stopniu już pochyliła się nad tym
problemem.
Tabela nr 12. Skala przemocy oraz jej rodzaje w 2009 roku

Przemoc
psychiczna
Przemoc fizyczna

Mężczyźni
L %
5
55,6

Kobiety
L
%
12 46,2

Dzieci
L
%
5 17,9

Razem
L
%
22
3

7

9

19

4,9
3

33,3

26,9

32,1

3
0,2

Przemoc
seksualna
Zaniedbanie

0

0

4

15,4

2

7,1

1

11,1

1

3,8

9

32,1

11

Przemoc
ekonomiczna
Ogółem

0

0

2

7,7

3

10,8

5

6

9
,5
1
7,5
7
,9

9

100

26

100

28

100

63

1
00

W 2009 roku odnotowano kolejny spadek przypadków
występowania przemocy w rodzinie. W tym jednak nastąpił
nieznaczny wzrost, do poprzedniego roku, wśród przemocy wobec
dzieci 28 (44,4%), wobec kobiet liczba ta wyniosła 26 (41,3%) a wobec
mężczyzn również nastąpił nieduży wzrost 9 (14,3%). W roku tym
odnotowano 22 (34,9%) przypadków przemocy psychicznej, 19 (30,2)
przemocy fizycznej, 11 (17,5%) zaniedbań, najmniej bo 5 (7,9%) było
przypadków przemocy ekonomicznej i 6 (9,5%) przemocy seksualnej.
Przemoc psychiczna wobec mężczyzn wynosiła 5 (55,6%),
przemoc fizyczna 3 (33,3%), najmniej bo 1 (11,1%) odnotowano
przypadków zaniedbań. W przypadku kobiet struktura ta przedstawia się
następująco: przemoc psychiczna 12 (46,2%), przemoc fizyczna 7
(26,9%), przemoc seksualna 4 (15,4%).
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Najrzadziej występowały zaniedbania 1 (3,8%) oraz przemoc
ekonomiczna 2 (7,7%). Wobec dzieci, w tym roku najczęściej
stosowano przemoc fizyczną oraz zaniedbania po 9 (32,1%) w obu
przypadkach. Jeśli chodzi zaś o pozostałe formy to przemoc fizyczną
stosowano 5 (17,9%), a najmniej przemoc seksualną 2 (7,1%) oraz
przemoc ekonomiczną 3 (7,7%). Porównując przyczyny przemocy w
tym roku z przyczynami lat ubiegłych zauważyć można wiele
podobieństwa. To z kolei winno zaniepokoić, gdyż wynika, że zbyt
mało podejmowanych jest działań prewencyjnych, prowadzących do
zaniechania a przynajmniej pomniejszenia skali zjawiska przemocy.
Tabela nr 13. Skala przemocy oraz jej rodzaje w 2010 roku
Mężczyźni
Przemoc
psychicz
na
Przemoc
fizyczna
Przemoc
seksualn
a
Zaniedba
nie
Przemoc
ekonomi
czna
Ogółem

Kobiety

Dzieci

Razem

L
4

%
57,1

L
14

%
48,3

L
4

%
18,2

L
22

%
37,9

3

42,9

6

20,7

9

40,9

18

31

0

0

3

10,3

1

4,5

4

6,9

0

0

2

6,9

5

22,8

7

12,1

0

0

4

13,8

3

13,6

7

12,1

7

100

29

100

22

100

58

100

Z analizy danych możemy wywnioskować, iż w roku 2012
poziom przemocy nieznacznie zmniejszył się w porównaniu do lat
poprzednich. Jednak poziom przemocy wobec kobiet w roku tym, w
porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł 29 (50%). Przemoc wobec
mężczyzn wyniosła 7 (12,1%) a wobec dzieci 22 (37,9%). Przemoc
psychiczna w tym okresie wyniosła 22 (37,9%) i była najczęściej
stosowaną formą przemocy, zaraz po niej przemoc fizyczna 18
(31%), następnie przemoc ekonomiczna i zaniedbania po 7 (12,1%),
najrzadziej stosowana w tym roku była przemoc seksualna 4 (6,9%).
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Natomiast przemoc psychiczna wyniosła 4 (57,1%) a przemoc
fizyczna 3 (42,9%). Wobec kobiet najwięcej zostało użytej przemocy
psychicznej 14 (48,3%), następnie przemocy fizycznej 6 (20,7%),
przemocy ekonomicznej 4 (13,8%). Najmniej zaś odnotowanych
przypadków było przemocy seksualnej 3 (10,3%) i zaniedbań 2
(6,9%). Jeśli chodzi o dzieci, to tak jak w poprzednich latach,
najwięcej było przypadków przemocy fizycznej 9 (40,9%), następnie
były zaniedbania 5 (22,8%) i przemoc psychiczna 4 (18,2%).
Najmniej przypadków odnotowano w przypadku stosowania
przemocy seksualnej 1 (4,5%) oraz przemocy ekonomicznej 3
(13,6%). Podsumowując można stwierdzić, że na przełomie pięciu
analizowanych lat najczęściej stosowaną formą przemocy wobec
osób dorosłych była przemoc psychiczna, natomiast wobec dzieci
zdecydowanie przeważały przypadki stosowania przemocy fizycznej.
W dużym stopniu także używana była wobec nich przemoc
psychiczna oraz zaniedbania. Wobec mężczyzn jak i wobec kobiet
najczęściej stosowano przemoc psychiczną, jednak najczęstszymi
ofiarami przemocy były kobiety. Wśród mężczyzn nie odnotowano,
w żadnym z analizowanych lat, przypadków przemocy seksualnej i
ekonomicznej.
Tabela nr 14. Skala przemocy domowej w latach 2006 – 2010

2006
2007

Mężczyźni
L
%
13
26,5
13
26,5

Kobiety
L
%
42 26,3
29 18,1

Dzieci
L
%
36 25,5
29 20,6

Razem
L
91
71

%
26
20,
3

2008

7

14,3

34

21,3

26

18,5

67

19,
1

2009
2010

9
7

18,4
14,3

26
29

16,2
18,1

28
22

19,8
15,6

63
58

18
16,

Ogółem

49

100

160

100

141

100

350

6
100

Analizując dane należy zauważyć spadek przypadków przemocy
w rodzinie na przełomie l. 2006 – 2010 w pow. niżańskim z 91
(26%) do 58 (16,6%). Przemoc wobec mężczyzn z 13 (26,5%) w
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latach 2006 i 2007 spadła do 7 (14,3%) w roku 2008. Z kolei w 2009
znów nieznacznie wzrosła do 9 (18,4%), jednak już w roku
następnym odnotowano znów spadek do 7 (14,3%). Wśród kobiet
struktura ta przedstawia się w bardziej skomplikowany sposób. W
2006 roku zanotowano największy odsetek przypadków stosowania
wobec nich przemocy 42 (26,3%), w roku kolejnym 2007
odnotowano duży spadek 29 (18,1%). Jednak w roku 2008 przemoc
ta znów wzrosła 34 (21,3%), w 2009 spadła 26 (16,2%) a w ostatnim
z analizowanych lat nieznacznie wzrosła 29 (18,1%). Przemoc
wobec dzieci z roku na rok spadała, jednak wciąż tych przypadków
jest dużo. W 2006 roku odnotowano 36 (25,5%), w roku 2007 - 29 (
20,6%), w następnym roku 26 (18,5%). W roku 2009 odnotowano
niewielki wzrost 28 (19,8%) w stosunku do roku poprzedniego.
Jednak już w 2010 kolejny spadek 22 (15,6%). Na bazie powyższych
analiz należy stwierdzić, że najczęściej stosowaną formą przemocy
była przemoc psychiczna (wobec osób dorosłych), natomiast wobec
dzieci przemoc fizyczna. Jeśli chodzi zaś o skalę tego zjawiska, to
według przeprowadzonych badań, zmniejsza się ona z roku na rok.
Aż w 95% sprawcami przemocy domowej są mężczyźni, a główną
przyczyną jest alkohol 40,8%.
Wnioski końcowe
Trudno jest także jednoznacznie określić przyczyny przemocy w
rodzinie. Podczas analizy dokumentacji sądowej zostały wybrane te
najważniejsze i najczęściej występujące. Z badań wynika, że
najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol 40,8%,
nieporozumienia rodzinne oraz problemy finansowe. Dochodzą do
tego niskie zarobki, bezrobocie, zagrożenie utratą pracy, które
powodują dodatkowy stres, często tłumiony przez alkohol.
Najrzadszą przyczyną była choroba psychiczna 1,7%, co podważyło
stwierdzenie, iż osoba, która bije swoją rodzinę musi być chora
psychicznie. Oczywiście osoba taka potrzebuje specjalistycznej
pomocy psychologicznej, nie oznacza to jednak, że jest
niepoczytalna w trakcie dokonywania aktów przemocy na
najbliższych, często wręcz robi to z premedytacją i dla czystej
satysfakcji.
Najczęstszą formą przemocy stosowaną wobec osób dorosłych
była przemoc psychiczna 51,7%, natomiast wobec dzieci najczęściej
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stosowano przemoc fizyczną 39,7%. W tym miejscu należy jednak
zaznaczyć, że zróżnicowane formy krzywdzenia drugiej osoby
występują łącznie. I tak przemoc fizyczna występuje w połączeniu z
przemocą psychiczną, zaś przemoc seksualna często obejmuje
również jedną jak i drugą. Przemoc ekonomiczna wiązana jest z
przemocą ekonomiczną, tak samo jak wszelkiego rodzaju
zaniedbania139. Z przeprowadzonych badań wynika, iż rozmiary
przemocy się zmniejszają, to jednak wciąż pozostają na wysokim
poziomie. W roku 2006 wskaźnik przemocy domowej wyniósł 26%
a w 2010 roku już 16,6%. Spadek ten może być spowodowany tym,
iż z biegiem lat wzrasta świadomość społeczeństwa w temacie
przemocy domowej.
Ponadto podczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że
najczęstszymi sprawcami przemocy domowej są mężczyźni. Wpływ
na działania sprawcy mają różne czynniki, które zostały pokrótce
wcześniej wymienione, są to m.in. osobiste doświadczenia z
dzieciństwa, model rodziny funkcjonujący w jego środowisku,
stereotypy, przekonania, różnego rodzaju używki, problemy
finansowe, groźba utraty pracy czy bezrobocie i trudna sytuacja
finansowa. Sprawca w trudnej sytuacji sam traci poczucie
bezpieczeństwa i odreagowuje stres na najbliższych. Sprawca
przeważnie potrzebuje specjalistycznej pomocy psychologicznej,
czasami nawet psychiatrycznej, nie jest to jednak żadne
usprawiedliwienie dla jego zachowań.
Z przeprowadzonych badań wynikło, iż to kobiety najczęściej
padają ofiarami przemocy w rodzinie. Nie wiedzą jak może pomóc
sobie i dzieciom. Czasami nie wiedzą jak poprosić o wsparcie, nie
potrafią rozmawiać o swoim problemie140. Dzieci to następne ofiary
przemocy, wobec których najczęściej stosowana jest przemoc.
Różnie one reagują na to zjawisko. Jedne stają się wystraszone, nie
mówią o tym, co dzieje się w domu rodzinnym, mają problemy w
szkole i trudne relacje z rówieśnikami. Inne z kolei na przemoc
reagują agresją, chociaż również są wystraszone i zalęknione to
czasami reagują agresywnie na otocznie, bardzo często przypadki
139
140

Mazur, jw., s. 38
Mazur, jw., s. 123
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takie zdarzają się w szkołach141. Sytuacja ofiar przemocy domowej
jest niezwykle trudna. Jeśli już znajdują się w błędnym kole
przemocy to bardzo trudno jest im z niego wyjść.
Stosowaniu przemocy we współczesnych czasach sprzyjają takie
czynniki jak bezrobocie, narkomania, alkoholizm, stres, bieda,
różnego rodzaju nieporozumienia rodzinne. Przeprowadzone badania
wykazały, że najczęstszą przyczyną przemocy jest alkohol. Alkohol
prowadzi do odhamowania popędów, znika nieśmiałość, strach i
niepewność. Z czasem staje się łatwo dostępnym lekarstwem na
onieśmielenie, czy lęk, a także niepowodzenie czy poczucie
krzywdy. Powoduje odczuwanie satysfakcji z własnych zachowań.
Natomiast skutki nieodpowiedzialności osoby uzależnionej ponosi
cała rodzina, w tym dzieci, które biorą przykład ze starszych osób i
również sięgają po alkohol i inne używki. Alkohol ma istotny wpływ
na życie rodzinne i towarzyszy przemocy domowej. Problem ten
dotyczy wszystkich członków rodziny i ma destrukcyjny wpływ
zarówno na dorosłych, jak i na funkcjonujące w związku dzieci.
Nieporozumienia rodzinne i problemy finansowe znalazły się na
drugim i trzecim miejscu na liście przyczyn przemocy. Analiza skali
przemocy w rodzinie pokazała, że zjawisko to z roku na rok maleje.
Jednak praktycznie rzecz biorąc liczba przestępstw podawana w
statystykach nie odzwierciedla tego zjawiska w całej rozciągłości.
Stosowana za zamkniętymi drzwiami pozostaje często do końca
nieznaną liczbą. Zgłoszenia o przemocy dotyczą tylko ujawnionych
przestępstw, gdzie ofiara zdecydowała się na podjęcie konkretnych
działań, co nie jest jednak równoznaczne z doprowadzeniem
postępowania do końca. Czasami osoby pokrzywdzone wycofują
skargę z różnych powodów, za namową rodziny, samego sprawcy a
także dlatego, że nie mają po prostu siły na walkę i przeżywanie tego
dramatu po raz kolejny.
Zakończenie
Sposobów postrzegania zjawiska przemocy domowej może być
bardzo wiele. Powszechnie uważa się, że przemoc jest to każdy akt
godzący w wolność osobistą jednostki oraz zmuszanie jej do
zachowań niezgodnych z jej własną wolą. Pojęcie to nie wyczerpuje
141
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jednak w pełni tego problemu. Główną przyczyną przemocy
domowej jest nadużywanie alkoholu przez jednego z członków
rodziny, do tego dochodzą nieporozumienia rodzinne, problemy
finansowe, stres spowodowany utratą pracy, bezrobociem lub groźbą
utraty pracy. Poza tym ustalono, iż najczęściej sprawcą tego rodzaju
przemocy jest mężczyzna, kobieta zaś występuje w roli potencjalnej
ofiary, tak samo jak i dzieci. Najczęściej stosowaną formy przemocy
wobec osób dorosłych jest przemoc psychiczna, zaś wobec dzieci
jest to przemoc fizyczna. Trudno jest jednak jednoznacznie określić
częstotliwość występowania różnych form przemocy, gdyż
przeważnie kilka z nich występuje jednocześnie. Uzyskane dane
wskazują, że rozmiar zjawiska z roku na rok maleje. Na to składa się
wiele przyczyn m.in. rozwojem świadomości problemu. Istnieje też
więcej instytucji niosących pomoc ofiarom, pomagającym ujawniać
przypadki stosowania przemocy oraz podejmować próby
przeciwdziałania temu zjawisku. W celu przeciwdziałania wielu
negatywnym zjawiskom prowadzi się wiele kampanii m.in.:
kampania przeciw przemocy fizycznej wobec dzieci „Zobacz –
Usłysz – Powiedz”, „Bezpieczeństwo Kobiet 2012”, czy „Słowa
ranią na całe życie”, która potępia przemoc werbalną wobec dzieci.
Wszystkie one mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na
problem jakim jest przemoc domowa. Gdyż pomimo malejących
statystyk jest to nadal zjawisko powszechne, które można otwarcie
nazywać już problemem społecznym i należy szukać odpowiednich
sposobów, aby go rozwiązać.
Streszczenie
We współczesnym świecie przemoc stała się zjawiskiem
powszechnym. Coraz częściej dowiadujemy się o aktach przemocy
w domach, w szkołach i na ulicy. Coraz głośniej mówi się o
przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, wobec dzieci.
Przemoc jest zjawiskiem powszechnie spotykanym i jest
definiowana jako fizyczna przewaga, wykorzystywana do czynów
bezprawnych dokonywana na kimś, narzucona bezprawnie władza,
panowanie, czyny bezprawne dokonywane z użyciem fizycznego
przymusu. Przemoc może przyjmować bardzo różnorodne formy.
Klasyfikacja ich jest dość trudna, gdyż stosowane są różne kryteria
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klasyfikacji. Skuteczne pomaganie ofiarom przemocy domowej
wymaga uwzględnienia różnych aspektów życia rodziny. „Przemoc
w rodzinie” jako zjawisko społeczne stanowi przedmiot
zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym: pracy socjalnej,
prawa, ekonomii, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki,
kryminologii czy medycyny. Przeprowadzone badania jednoznacznie
wykazują, że zjawisko przemocy staje się coraz bardziej
powszechnym i przybiera różne formy.
Summary
In the contemporary world violence became widespread. We
learn more and more about acts of violence at home, schools and in
the streets. We hear more and more about violence among teenagers,
violence in families, and violence used against children. Violence is
a ubiquitous phenomenon and is defined as a physical advantage,
used in illegal acts carried out against someone, illegally imposed
power, domination, illegal acts performed with the use of physical
force. Violence can take many different forms. Their classification is
a rather difficult task, because various criteria of the classification
can be used. Efficient help to the victims of home violence requires
taking into consideration different aspects of family life. “Violence
in family”, as a social phenomenon, is a subject of interest for many
sciences, in particular for such sciences as: social work, law,
economics, social policy, psychology, pedagogic science,
criminology and medicine. Findings of the conducted researches
unequivocally indicate that the phenomenon of violence becomes
more and more widespread and manifests itself in different forms.
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Zagrożona godność osób starszych
„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej spojrzeć na ziemskie wydarzenia,
ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość.
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł,
aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości,
które są podstawą i regułą życia społecznego.
Wykluczać ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności
pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość,
w której zakorzeniona jest teraźniejszość”
Z listu Jana Pawła II

Doświadczenie, mądrość i zasługi osób starszych to ich główne
atuty. Cechy, jakimi charakteryzują się starsi ludzie powodują, że
bez wątpienia należy im się szacunek. Współcześni starsi ludzie,
bardziej wykształceni niż dawniej, z dojrzałą filozofią życiową,
oprócz wiedzy mają do zaoferowania młodemu pokoleniu cenny
przekaz tradycji, kultury, historii, przede wszystkim jednak swoje
doświadczenie i mądrość życiową. U osób starszych, z uwagi na ich
wiek, zmienia się hierarchia wyznawanych wartości, co głównie
oznacza zmniejszenie przywiązania do wartości materialnych,
posiadania prestiżu społecznego, przedkładania kariery zawodowej
nad życie rodzinne, czy nawet założenie rodziny, na korzyść
zwiększenia rangi wartości takich jak: kształtowanie prawidłowych
relacji rodzinnych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
wartości moralnych, religijnych, ogólnoludzkich, ponadczasowych,
mających swoje uzasadnienie w aksjologii (nauce o wartościach),
gdzie pojęcie wartość oznacza ,,to wszystko, co uchodzi za ważne i
cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co
łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel
dążeń ludzkich142.
Osoby starsze powinny być wzorem do naśladowania oraz
autorytetem dla młodych. Tymczasem, w mediach nader często
142

J. Zimny. Aksjologia w życiu pedagogicznym http://pedkat.pl/index.php
/253-ks-zimny-jan-aksjologia-w-zyciu-pedagogicznym, (20.03.2013).
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słyszy się o starzejącym społeczeństwie, zagrożeniach wynikających
z tego faktu oraz problemach związanych z funkcjonowaniem ludzi
w podeszłym wieku. Zachodzi więc uzasadniona obawa, że może to
spowodować zmniejszanie szacunku do osób starszych, ich
doświadczenia, mądrości i zasług, odrzucenie ich jako autorytetu, a w
rezultacie zagrożenie ich godności będącej wartością ontyczną bytu
ludzkiego. Jako wartość metafizyczna, strukturalna godność osobowa
ma charakter niezmienności i przysługuje wszystkim ludziom,
niezależnie od wieku. Wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku
społeczności z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi
społeczne143.
Zagrożenia godności osób starszych można rozpatrywać na
pięciu obszarach, są to lekceważące podejście służby zdrowia wobec
osób w podeszłym wieku, nieprzygotowana na nadchodzące zmiany
społeczne instytucja pomocy społecznej, życie ludzi starszych w
ubóstwie, odchodzenie od ważnej roli społecznej pełnionej przez
osoby starsze - roli dziadków oraz brak edukacji i możliwości
rozwoju osób w starszym wieku w celu aklimatyzowania się do życia
w szybko zmieniającym się współcześnie społeczeństwie.
Wymienione obszary zagrożeń bynajmniej nie zostały wyczerpane,
stanowią jednak w mojej opinii podstawę do dalszego, bardziej
szczegółowego dyskursu w analizowanej problematyce, ponieważ
trzeba pamiętać, że każdego z nas wcześniej czy później zjawisko to
będzie dotyczyć osobiście i nie mam wątpliwości, że każdy z nas
życzyłby sobie, aby nie dotknęły go analizowane zagrożenia,
powodujące strach i obawę przed starością, postrzeganą dziś jako
smutny etap kończący ludzkie życie.
1. Postępujący proces starzenia się populacji Polski, jak i całej
Europy, stwarza liczne wyzwania dla polityki zdrowotnej, której
głównym celem jest zabezpieczenie narastających potrzeb
zdrowotnych. Wyzwania te są generowane przyrostami przeciętnego
dłuższego trwania życia przy jednoczesnych zmianach w modelu
chorobowości, które nieuchronnie towarzyszy starzejącym się
społeczeństwom144. Wydaje się, że dzisiejsza służba zdrowia i opieka
143
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medyczna nie jest przygotowana na te zmiany i długo by trzeba
mówić o niesprawnościach tej instytucji wobec ludzi w każdym
wieku, jednak skupiając się na osobach starszych należy przede
wszystkim podjąć refleksję nad lekceważącym podejściem personelu
medycznego wobec nich. Przygotowana przez geriatrów diagnoza
dotycząca nieprawidłowości w realizacji praw starszych pacjentów
sporządzona dla potrzeb projektu Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce „Stop dyskryminacji ze względu na wiek” zwraca uwagę na
liczne problemy. W podstawowych zakładach opieki zdrowotnej w
stosunku do pacjenta w podeszłym wieku bardzo często nie stosuje
się standardów geriatrycznych, oto niektóre z nich:
- zbyt krótki jest czas wizyty lekarskiej,
- zła jakość pracy – niedostosowana do fizjologii starzenia,
- brak wiedzy geriatrycznej,
- przypisywanie objawów leczonej w danym momencie choroby
wyłącznie efektowi starości,
- brakuje specjalistów geriatrów, zaś w minimach
programowych kształcenia lekarzy brakuje przedmiotu
geriatria,
- zbyt mało jest specjalistycznych oddziałów geriatrycznych
oraz poradni, co więcej, obserwuje się proces likwidacji „łóżek
geriatrycznych” (w latach 1999– 2004 ich liczba spadła z 465
do 300),
- niechętny stosunek pielęgniarek środowiskowych do starych
niesprawnych pacjentów,
- nie prowadzi się edukacji pacjenta przez lekarza w leczeniu
przewlekłych chorób (farmakoterapia, dietoterapia, aktywność
fizyczna i intelektualna) oraz w przygotowaniu do zabiegów
diagnostycznych i leczniczych,
- niekierowanie osób starszych na badania profilaktyczne.
Osoby te mają też większe niż inni pacjenci kłopoty z
uzyskaniem skierowań na badania dodatkowe, na konsultacje
specjalistyczne, na diagnostykę i leczenie szpitalne, na
rehabilitacją, do sanatorium,
- osoby w podeszłym wieku mają ograniczony dostęp do
pomocy w nagłych przypadkach (pogotowie ratunkowe), wiek
pacjenta decyduje często o przysłaniu karetki,
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- z braku procedur utrudnione jest załatwianie wielu spraw
medyczno -urzędowych w sytuacji osób starszych –
niemobilnych, ciężko chorych,
- obserwuje się złe traktowanie starych pacjentów przez lekarzy
i średni personel: brak kultury osobistej, arogancja, poniżanie,
lekceważenie,
- niemal całkowity brak łóżek w opiece paliatywnej dla
pacjentów z chorobą nowotworową.
Poprawa sytuacji osób starszych w polskiej służbie zdrowia
wymaga przede wszystkim wielokierunkowych zmian obejmujących
podniesienie poziomu wiedzy geriatrycznej lekarzy i pozostałej
służby zdrowia, zmianę postawy pracowników ochrony zdrowia
wobec starszych pacjentów, kształcenie większej liczby lekarzy
geriatrów, a na pozostałych kierunkach wprowadzenie przedmiotu
geriatria145. Rozwój medycyny obowiązkowo musi zmierzać w
kierunku rozwoju gerontologii146, nauki zajmującej się procesem
starzenia istot żywych, a w szczególności człowieka oraz naukowego
145

B. Szatur-Jaworska. Ochrona zdrowia. [w:] Stan przestrzegania praw
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profilaktyką starzenia się. Obecnie gerontología stała się przedmiotem
współpracy i międzynarodowych badań porównawczych. Obszar badań
gerontologicznych jest bardzo szeroki i obejmuje w zasadzie wszystkie
aspekty życia ludzi starzejących się i starych: fizjologiczny, medyczny,
demograficzny, ekonomiczny, kulturowy, psychologiczny i społeczny,
ponieważ są one istotne dla zrozumienia zjawiska starzenia się.
Gerontología jest zatem wielodyscyplinarną dziedziną wiedzy i dzieli się na
trzy podstawowe działy: 1) gerontologię medyczną, obejmującą geriatrię,
gerohigienę i psychogeriatrię; 2) gerontologię społeczną, a w jej obrębie
pedagogikę, psychologię i socjologię starzenia się; 3) gerontologię
eksperymentalną lub doświadczalną, z takimi subdyscyplinami, jak:
biologia starzenia się i gerontofizjologia. Nauka ta interesuje się także
kulturowo-społeczną, polityczną i ekonomiczną stroną starzenia się
ludności. Kręgiem swoich zainteresowań obejmuje też ludzi zbliżających
się do starości i znajdujących się na jej przedpolu tj. w wieku od 40 do 45
lat (A. Zych. Leksykon gerontologii. Kraków 2007, s. 66).
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badania wszelkich aspektów biologicznego, psychologicznego i
społecznego starzenia się147. Postępy w medycynie spowodowały, że
dostępne są nowoczesne formy leczenia. Diagnozowanie i leczenie
pacjentów gerontologicznych wymaga z jednej strony znajomości
konsekwencji procesu starzenia, a z drugiej wiedzy na temat
specyficzności symptomatologii zaburzeń wieku podeszłego, które
są mało charakterystyczne i często zupełnie odmienne niż u
młodszych osób. Do typowych cech chorób pacjentów
geriatrycznych należą wielochorobowość i wielonarządowość
schorzeń. Potrzeby tego typu opieki zdrowotnej będą stale wzrastać
wraz ze zmianami demograficznymi populacji148.
2. Nieprzygotowanie instytucji pomocy społecznej wynika
głównie z braku świadomości i kompetencji jej pracowników z
zakresu gerontologii społecznej149. Wiele osób starszych,
niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie ma zapewnionej
odpowiedniej opieki i pomocy tak ze strony instytucji państwowych,
jak i rodzin. Popyt na świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne
instytucji specjalizujących się w tym zakresie wzrasta z uwagi na
zmiany w strukturze rodzin, zmniejszenie ich wielkości oraz
zmniejszenie wielkości gospodarstw domowych. Zmiany te są
obecnie dodatkowo spotęgowane migracją zarobkową młodych do
147
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dużych miast oraz za granicę. Rodzina coraz częściej nie jest w
stanie spełnić pokładanych w niej oczekiwań. Na potrzebę rozwoju i
zwiększania kompetencji osób zajmujących się pielęgnacją i opieką
nad ludźmi starszymi wpływa fakt, iż nowoczesne placówki pomocy
społecznej używają do pielęgnacji coraz bardziej specjalistycznego
sprzętu,
wymagającego
profesjonalnego
przygotowania
pracowników150. Wzrastająca liczba osób starszych w społeczeństwie
polskim powoduje zatem rosnące wobec tego zjawiska
zapotrzebowanie w zakresie pomocy i opieki społecznej,
konieczność kształcenia kadry, a także konieczność oferowania
nowych usług kierowanych wprost do tej grupy ludzi. W tym celu
powinny powstawać nowe specjalistyczne placówki, a zadaniem
uczelni wyższych powinno być tworzenie kierunków w celu
kształcenia nowych zawodów, ponieważ na rynku pracy brakuje
osób przygotowanych do pracy w zawodach związanych ze
wspieraniem człowieka starego w środowisku zamieszkania,
opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych,
pielęgniarek środowiskowych, opiekunów medycznych.
Konieczne jest rozszerzenie katalogu usług środowiskowej
pomocy społecznej o świadczenia wspierające rodziny opiekujące się
osobami starszymi w formie poradnictwa, wypożyczania sprzętu
potrzebnego do pielęgnacji chorych w domu, grupy wsparcia dla
opiekunów, ofert ośrodków krótkiego, dziennego pobytu dla osób,
których opiekunowie czasowo nie mogą się nimi zajmować151.
Opiekunem starszej osoby można stać się w sposób naturalny,
poprzez więzy rodzinne, ale też można przygotowywać się do tego
zawodu, edukując się w tym kierunku. Przekonania oraz świadomość
opiekunów dotycząca specyfiki osób starszych mają wielki wpływ na
jakość wykonywanej przez nich pracy, gdyż praca z ludźmi jest
zawsze źródłem dużego obciążenia, zwłaszcza gdy podopiecznym
jest osoba starsza, często nie w pełni sprawna i przewlekle chora.
Ważne wydaje się zatem podejmowanie działań mających wsparcie

150
151

88

B. Szatur-Jaworska. Ochrona zdrowia, jw. s. 142.
Tamże, s. 153 – 155.

psychicznie i emocjonalnie opiekunów, aby nie doprowadzić do ich
wypalenia w zawodzie152.
3. Problem ubóstwa ludzi starszych wynika głównie z niskich
świadczeń emerytalnych i rentowych. W większości nie są one
wystarczające na podstawowe potrzeby i godną egzystencję
codziennego życia. W ostatnim czasie w mediach często
analizowana jest trudna sytuacja zawodowa i materialna osób
wchodzących w dorosłość, co jest oczywiście bardzo ważną
problematyką, natomiast rzadko zainteresowania te dotyczą statusu
osób starszych. Jeżeli już o tym mowa to często wskazuje się, że na
tle młodych ludzi, a także rodzin z dziećmi, ich sytuacja jest stabilna.
Czy jednak rzeczywiście tak jest? Wypowiedzi te powodują, że
problemy bytowe osób starszych spychane są na dalszy plan lub
traktowane są jako niezbyt poważne. Tymczasem, jeśli bliżej i
bardziej wymiarowo przeanalizujemy tę sytuację, wygląda na to, że
warunki życia osób starszych nie są wcale korzystne153. Sytuacja
emerytów i rencistów jest bardzo trudna, co znajduje
odzwierciedlenie w jakości ich życia, w tym także nierzadko w braku
środków na zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych,
takich jak potrzeby zdrowotne (wykupienie leków, opłacenie
potrzebnych zabiegów), czy mieszkaniowe (regularne opłacanie
świadczeń)154, co powoduje marginalizację osób starszych i realne
zagrożenia ubóstwem. Dotyczy to zarówno sytuacji materialnej ludzi
starszych żyjących w mieście, jak i na wsi. Starość na wsi jest nawet
trudniejsza niż w mieście. Zazwyczaj zakłada się, że osoby starsze na
wsi żyją otoczone troskliwą, wielopokoleniową rodziną i cieszą się
szacunkiem i uznaniem. Niestety jest to w dużej mierze błędny
obraz, ponieważ wraz z przemianami wsi zmienił się także status
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tych ludzi155. W wyniku braku pracy wieś pustoszeje, w
poszukiwaniu lepszego życia młodzi wyjeżdżają do dużych miast,
pozostawiając starych samych. Sytuacja ta zmusza starszych ludzi do
radzenia sobie w tych mniej korzystnych warunkach
mieszkaniowych niż w mieście, w których główną troską jest
zaopatrzenie domostwa w opał na zimę, będący obecnie jednym z
najkosztowniejszych surowców potrzebnych do utrzymania
gospodarstwa domowego.
Problemy ludzi starszych żyjących na wsi stanowią także
dojazdy do lekarza, na zakupy czy konieczność załatwienia innych
spraw np. na poczcie, w banku, urzędzie. Osoby starsze
pozostawione bez wsparcia finansowego rodziny często nie są w
stanie zapewnić sobie godnych warunków życiowych. Często
słyszymy, że „bieda ma twarz dziecka”. To prawda. Jednak bieda ma
różne oblicza i trzeba o tym pamiętać. Tym bardziej, że pomimo
realnie bardzo trudnych warunków znacznej części polskich
emerytów oraz katastrofalnych wizji co do systemu emerytalnego w
przyszłości, plany na starość osób obecnie zawodowo aktywnych są
bardzo pesymistyczne156. Brak środków finansowych znacząco
ogranicza seniorom korzystanie z przestrzeni społeczno-kulturowego
życia, które tworzy nie tylko środowisko zewnętrzne, m. in.:
placówki opieki i pomocy, instytucje kultury, oferta kulturalna w
miejscu zamieszkania. Tworzy ją również środowisko wewnętrzne
człowieka: jego filozofia życia, preferowane wartości, stosunek do
własnej starości, realizowany model życia, aktywności czasu
wolnego, kontakty społeczne157.
4. Analizując rolę społeczną jaką jest rola dziadków trzeba
odnieść się do istotnej prawdy ludzkiego bytowania, mianowicie, że
życie społeczne realizuje się poprzez uczestnictwo w grupach,
sprowadzając się do pełnienia w nich określonych ról społecznych.
Role te mają różne znaczenie zarówno dla jednostki jak i
społeczeństwa, przy czym do ról najwyżej cenionych zaliczane są te,
155
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które człowiek w ciągu swojego całego życia wypełnia w grupie
rodzinnej. Rola dziadków jest ostatnią spośród najważniejszych ról
tzw. przypisanych, tzn. nie wybieranych, ale narzuconych jednostce
poprzez przynależność do środowiska rodzinnego. Role dziadków,
podobnie jak i wcześniej podejmowane role rodzinne, zmieniły się
wraz z przemianami struktury rodziny158. Wiek XX przyniósł liczne
zmiany społeczne, które zachwiały dotychczasową pozycją
człowieka starszego, zmieniły jego rolę, miejsce i status społeczny.
Powstały także liczne zmiany w modelu rodziny. Rozpad rodziny
wielopokoleniowej w krajach uprzemysłowionych rozpoczął się już
w IX wieku i trwa do dziś. Powoli znikają rodziny
wielopokoleniowe, a powstają rodziny nuklearne, składające się z
rodziców i jednego lub dwojga dzieci159. Nastąpiło typowe dla
współczesnych rodzin ograniczenie udziału rodziców w opiece i
wychowaniu dzieci, które powinno zwiększać popyt na działania
pielęgnacyjno - opiekuńcze i wychowawcze dziadków. Jednak ze
względu na zmiany dotyczącej struktury rodziny z tradycyjnej, gdzie
naturalnym i powszechnym rozwiązaniem było tworzenie wspólnego
gospodarstwa przez trzy lub więcej pokoleń na współczesną, w
której relacje pomiędzy pokoleniami są w większym stopniu
wspólnotą duchową niż ekonomiczną, spowodowały, że obecnie
opiekę nad dzieckiem w warunkach domowych przejęły osoby
zatrudniane w charakterze niani. Innym zagrożeniem pełnienia roli
dziadków jest coraz bardziej wydłużający się wiek zakładania
rodziny. Zjawisko to sprawia, że osoby starsze coraz rzadziej mogą
radośnie w dobrej kondycji, pełnym zdrowiu i sprawności pełnić
swoją często z niecierpliwością oczekiwaną rolę160.
Zdaniem socjologa Leona Dyczewskiego wpływ dziadków na
kształtowanie osobowości wnuków powoduje wspólne przebywanie
przez długi okres czasu, ponadto wytwarzanie się pomiędzy nimi
silnej więzi uczuciowej, która ułatwia wpajanie przekazywanych
wnukom wartości i norm wychowania w procesie opiekuńczo 158
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wychowawczym161. Dziadkowie to ważni towarzysze dzieci i
młodzieży będący autorytetem, mogący zapobiec różnym formom
ich wykolejenia moralnego. Samotny młody człowiek, z racji swego
wieku, narażony jest na liczne upadki spowodowane pragnieniem
doświadczania
idealistycznych
postaw
wobec
siebie,
nieumiejętnością dawania siebie oraz pokonywaniem trudności.
Jeżeli nie ma przy sobie właściwych „przewodników w wędrówce po
wychowaniu” to wpada w depresje, uzależnienia, staje się
nieprzystosowany społecznie162. Młodzi rodzice zbyt często
zapominają, że ze względu na wiek, doświadczenia i mądrość
życiową oraz wyznawaną hierarchię, wartości dziadkowie stają się
specjalistami w zakresie wychowania młodego pokolenia. Tym
bardziej, że seniorzy, którzy często niewiele czasu mieli na
wychowanie własnych dzieci, teraz ochoczo znajdują go dla
wnuków. Młodzież również ma do spełnienia bardzo istotną
międzygeneracyjną rolę. Ich elastyczność, otwartość na zmiany,
łatwość poruszania się po zinformatyzowanym świecie sprawia, że
mogą oni pełnić rolę przewodników dla pokolenia swoich dziadków,
zwłaszcza w sferze nowinek technologicznych, informacji, czy
zawiłości współczesnego skrótowego języka. Harmonijne
współistnienie tych dwóch pokoleń wymaga mądrości i dojrzałości
obu stron oraz interakcji, ale przede wszystkim dobrej woli, której
niejednokrotnie brakuje163. Rodzina zawsze odgrywała szczególnie
ważną rolę we wszystkich fazach ludzkiego rozwoju. I tak jest do
dziś. Badania gerontologiczne potwierdzają, że i dla ludzi starszych
rodzina jest naturalnym środowiskiem, od którego oczekują oni
wsparcia duchowego, fizycznego bądź materialnego. Jest to miejsce,
gdzie osoba starsza żyje i żyć powinna. Nie chodzi tu tylko o miejsce
w sensie przestrzennym, ale o cały zespół relacji, jakie powstają w
rodzinie, nawet wówczas, gdy senior, z różnych powodów, nie
zamieszkuje razem z tymi, z którymi łączą go więzy krwi. Chodzi tu
o rodzinę będącą podmiotem integrującym wszystkich jej członków.
161
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W jej wnętrzu osoba w podeszłym wieku powinna mieć swoje
miejsce i to nie o charakterze drugorzędnym164.
5. Podejmując tematykę edukacji osób starszych, warto
powołać się na art. 70 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
zapewniający obywatelom powszechny i równy dostęp do
wykształcenia. Z prowadzonych dotychczas badań wynika, że
potrzeba i chęć dalszego kształcenia osób dorosłych zależy głównie
od poziomu zdobytego wykształcenia. Im wyższe wykształcenie,
tym bardziej prawdopodobna chęć do dalszego kształcenia Dotyczy
to również osób starszych. Wraz z procesem starzenia się
instrumentalne motywy uczenia się przechodzą na pozycje bardziej
ekspresyjne, co oznacza, że z punktu widzenia osób starszych
najbardziej pożądane jest uczenie się jako sposób zachowania i
rozwijania aktywności intelektualnej, prowadzącej do większego
zadowolenia z życia. Współczesna andragogika i gerontologia
traktuje aktywność edukacyjną osób starszych jako jeden z
czynników ułatwiających dopasowanie się do starzenia się i starości.
Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa
wyższego wskazuje, że każda grupa wiekowa miała i ma formalne
prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na wyższej uczelni,
warunkiem jest tylko posiadanie matury. Polscy seniorzy, którzy
według badań przeprowadzonych w 1998 roku nie ustępowali pod
względem wykształcenia swoim rówieśnikom z Niemiec i Wielkiej
Brytanii, ustępowali im jednak znacznie aktywnością edukacyjną w
starości165. Nadzieję na poprawę tej sytuacji dają funkcjonujące coraz
prężniej Uniwersytety III Wieku, których celem działalności jest
aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na
rynku pracy - wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla
rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Uczelnie te są dla ludzi
starszych także miejscem spotkań osób z podobnymi problemami,
które muszą stawiać czoła wielu przeciwnościom, w tym braku
akceptacji ze strony młodych. Nowa pasja w postaci studiowania
164
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staje się dla nich nowym rodzajem aktywności, pozwala ponownie
otworzyć się na świat i go akceptować.
Uniwersytety III Wieku stwarzają możliwości ciągłego
poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie
jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni oraz zapewniają
możliwość dbania o kondycję fizyczną, ponieważ regularne
podejmowanie aktywności fizycznej to jeden ze sposobów na
utrzymanie niezależności funkcjonalnej osób starszych. Wpływa
również na opóźnienie procesów starzenia się, co decyduje o jakości
życia tej grupy ludzi. W działaniach większości placówek
Uniwersytetów III Wieku uwzględniono zajęcia aktywności
fizycznej, zgodnie z założeniami profilaktyki gerontologicznej,
jednak oferta wymaga dalszego udoskonalenia pod względem
organizacyjnym i merytorycznym166. Uczelnie pomagają także
uporać się z innym problemem, z jakim zmagają się osoby starsze.
To strach i niechęć w stosunku do nowoczesnych urządzeń, które
obecnie zdominowały świat. Nieumiejętność posługiwania się
przedmiotami, teraz już codziennego użytku np.: telefonami
komórkowymi, bankomatami, komputerami czy aparatami cyfrowymi,
powoduje, że seniorzy czują się obco we współczesnym otoczeniu.
Tymczasem, podeszły wiek nie powinien oznaczać konieczności
pozostawania poza dostępem do nowoczesnych urządzeń i
możliwościami uzyskania informacji w codziennym życiu167.
Starzenie jest naturalnym procesem zarówno biologicznym jak i
społecznym, dlatego współczesne zjawisko wszechobecnej
dyskryminacji ze względu na wiek, chociaż w Polsce jest jeszcze
nowe i nie zawsze rozpoznawane, uważa się jako temat niezwykłej
wagi społecznej168. W znaczeniu społecznym starzenie oznacza
166
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stopniową utratę uprzednio pełnionych ról społecznych, przy
jednocześnie niewielkich możliwościach podejmowania nowych. W
społecznościach tradycyjnych, opartych na rodzinnym warsztacie
pracy, człowiek starzejący się mógł, dokąd wystarczało mu sił,
kontynuować pracę w gospodarstwie rolnym, czy warsztacie
rzemieślniczym. W warunkach ograniczenia informacji z zewnątrz
był on także źródłem wiedzy i doświadczeń przekazywanych
kolejnym pokoleniom.
W społeczeństwie współczesnym odejście od pełnienia ról
zawodowych jest zdarzeniem nagłym (przejście na emeryturę z
określonym dniem), związane jest także z obniżeniem dochodów.
Polscy emeryci otrzymują zbyt małe świadczenia emerytalne mogące
zapewnić godne warunki ekonomiczne, nie mówiąc już o realizacji
swoich marzeń, podróżach, tak jak wśród emerytów krajów
zachodnich, gdzie seniorów stać na zwiedzanie ciekawych miejsc,
czy zajmowanie się swoim hobby. Równocześnie następują istotne
zmiany w pełnieniu ról rodzinnych wobec dorosłych już dzieci oraz
wnuków169. Do niedawna starość postrzegana była głównie jako
okres całkowitej degradacji w zakresie zdrowia, odczuwania
dolegliwości somatycznych, niedołęstwa, postępującego uzależnienia
od otoczenia, izolacji, samotności, braku uczucia i życzliwości,
wreszcie ponurego oczekiwania na śmierć. Jednak ich aktywność
społeczna, stawianie sobie przez nich wysokich wymagań świadczy
o tym, że starość niekoniecznie musi oznaczać całkowite pogodzenie
się z prawami natury. Wręcz przeciwnie, wskazuje na szerokie
możliwości w zakresie dalszego kierowania własnym rozwojem oraz
dążenia do wartości, nadających większy sens ludzkiemu istnieniu170.
Starzenie się ludności nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie
wydaje się być zjawiskiem powszechnie znanym, ale, jak twierdzą
eksperci, nie do końca w pełni uświadomionym i nierzadko
ignorowanym przez rządy, pomimo że skutki zachodzących zmian
demograficznych są i będą coraz bardziej odczuwalne we wszystkich
169
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dziedzinach aktywności człowieka. Trudno usprawiedliwić brak
świadomości w odniesieniu do skutków starzenia się ludzkości lub
jego niedocenianie, ponieważ fakt starzenia się społeczeństwa nie
jest nagłym i niespodziewanym wydarzeniem, które wstrząsnęłoby
światem, jak wojny i różnego rodzaju kataklizmy, lecz jest procesem
trwającym latami171. Starość postrzegana jest głównie jako problem
społeczny, wciąż mówi się o starzejącym się społeczeństwie tak
jakby nie chodziło tu o los człowieka, o jego godne funkcjonowanie
w społeczeństwie oraz zapewnienie godnych warunków życia. Warto
odwołać się w tym miejscu do normy personalistycznej mówiącej, że
„osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe
odniesienie do niej stanowi miłość”172. Przykazanie miłości oraz
norma personalistyczna wskazują, że wartość osoby powinna być
fundamentalną zasadą ludzkiego działania. Dlatego, uznanie
godności i wartości życia osób starszych jest koniecznością wobec
nadchodzących zmian społecznych i tymi wartościami należy
kierować się przygotowując do tego odpowiednie służby i instytucje.
Tymczasem starzenie się społeczeństwa określane jest najczęściej
jako zjawisko społeczne zagrażające innym ludziom (młodym), czy
pewne zdarzenie mające nastąpić w niedalekiej przyszłości, z którym
trzeba się będzie zmierzyć. Jednak nie szuka się w tej kwestii
rozwiązań. Dodatkowo postępujące bezrobocie jeszcze bardziej
zwiększa zagrożenie ubóstwa ludzi starszych, bo przecież dzisiejszy
brak pracy to również brak składek na fundusz emerytalny i rentowy,
a więc brak i tak już skromnej obecnie emerytury, czyli brak
środków do życia oraz brak możliwości nieodpłatnego korzystania ze
służby zdrowia.
Przy takim zagrożeniu, które bezpośrednio uderza w ludzką
godność wynikającą z braku zapewnienia podstawowej egzystencji
materialnej koniecznej do życia człowieka pozostałe wydają się
błahe, ale równie ważne. Skupiając się natomiast na kwestii
szacunku należnego ludziom starszym, nie można w żadnym razie
zapominać, że osoby te są przede wszystkim istotnymi
przekazicielami kultury, tradycji, wiedzy i obyczajów, a wartości te
171
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są zasadnicze dla zachowania więzi międzypokoleniowych.
Społeczeństwo nie powinno tak łatwo rezygnować z wiedzy i
doświadczenia starszych, którzy mogą podjąć działania o charakterze
wolontariatu, czy inną aktywność na rzecz innych. Wydaje się, że
świadomość tego niewykorzystanego potencjału ludzi starszych w
tym zakresie jest bardzo niewielka173. Afrykańskie przysłowie mówi:
„gdy umiera starzec, płonie cała biblioteka”174. Warto, aby to
przysłowie znalazło uznanie i w naszym kraju.
Streszczenie
Starzenie się człowieka jest naturalnym procesem zarówno
biologicznym jak i społecznym. Jednak zjawisko starzenia się
społeczeństwa, narastającego nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie, powoduje postrzeganie go głównie jako problem społeczny.
Niska świadomość dotycząca opieki, leczenia i funkcjonowania osób
w podeszłym wieku powoduje niebezpieczeństwo braku zapewnienia
im odpowiednich warunków życia oraz, w rezultacie, zagrożenia
godności osób starszych, które można rozpatrywać na pięciu
obszarach. Są to: służba zdrowia, instytucja pomocy i opieki
społecznej, status materialny, rola społeczna pełniona przez osoby
starsze - rola dziadków oraz edukacja i możliwości rozwoju ludzi w
późnym wieku dorosłym.
Abstract
Compromised the dignity of the elderly
Aging is a natural process of human both biological and social.
However, an aging population, growing not only in Poland but
throughout the world, causing the perception of it mainly as a social
problem. Low awareness of the care, treatment and functioning in the
elderly results in danger of not providing an adequate living conditions
and, consequently, the risk of the dignity of the elderly, which can be
seen on the five areas. These are: health care, body care and welfare,
economic status, social role played by older people - the role of
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grandparents and the education and opportunities for people in late
adulthood.
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Dewiacje współczesnej młodzieży
Wprowadzenie
Wraz z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym następuje
znaczny wzrost patologicznych zjawisk wśród młodzieży.
Niepokojące są fakty, iż zachowania te przejawiają się prawie w
każdym środowisku, w którym młodzież na co dzień funkcjonuje.
Jeżeli młodzież uczy się zachowań agresywnych i przestępczych
jako metody rozwiązywania problemów, a dorośli będą to
akceptować, poziom agresji może wzrosnąć do niewyobrażalnych
rozmiarów.
Zagadnienie przemocy i agresji w życiu społecznym było i jest
przedmiotem
wielu
badań
i
analiz
pedagogicznych,
kryminologicznych, socjologicznych175, które sięgają kilku lub
175
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ogólnopolskiej próby uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem badania była ocena dynamiki i form zachowań agresywnych
uczniów i szkole i poza szkołą oraz ocena zmian w percepcji tego zjawiska
przez nauczycieli. Najczęstszymi zachowaniami są; oszukiwanie
nauczycieli- 43,6%, utrudnianie prowadzenie lekcji - 40,8% badanych;
obraża, wymyśla innym uczniom - 40,3%, bazgrze, pisze po ścianach,
ławkach - 37,5%; upija się – 30,1%. Wyniki te świadczą o tym, że
dominującymi negatywnymi zachowaniami na terenie szkoły są te
zachowania, które mogą być wskaźnikami braku poszanowania cudzej
pracy, wspólnej własności, dobrego imienia innej osoby, szacunku dla
prawdy, a także braku troski o własne i innych zdrowie. Uczniowie
dopuszczają się także zachowań, które noszą znamiona czynów karanych. I
tak 25,3% uczniów przyznaje się do tradycyjnych bójek koleżeńskich.
11,3% przyznaje się do przymuszania innych do robienia czegoś, na co oni
nie mają ochoty, czyli do klasycznej przemocy, 4,5% badanych przyznało,
że biło tak silnie, iż ktoś odniósł obrażenia, 1,8%, że uderzyło nauczyciela.
Zob. Ostrowska K., Surzykiewicz J., Zachowania agresywne w szkole
badania porównawcze 1997 i 2003, Warszawa 2005, s. 32-55.
Z badań przeprowadzonych na przełomie roku 1998 i 1999 przez Zdzisława
Wyżykowskiego, których konsultantem był B. Urban, dotyczących agresji
wśród
uczniów
szkół
podstawowych
(klasy
VIII),
liceów
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kilkunastu lat wstecz, nie jest to zatem problem współczesny.
Współczesne w tym przypadku są formy stosowania zachowań
przemocowych.
Wspomniane analizy często klasyfikują agresywne zachowania
młodzieży do grupy dewiacji społecznych. Pojęcie dewiacji
społecznych obejmuje takie postawy i zachowania, które są
niezgodne z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie ustaleniami
normatywnymi lub aksjologicznymi. Aby mówić o zachowaniu
dewiacyjnym, należy wykazać jego niezgodność z przyjętymi w
danej kulturze, na danym terytorium i w określonym czasie normami
postępowania. W naukach dotyczących resocjalizacji za dewiacyjne
uznaje się te zachowania, które niosą za sobą element krzywdy lub
cierpienia – zadawanego innemu człowiekowi, społeczeństwu lub
samemu sobie176.
Zachowania dewiacyjne są pojęciem bardzo szerokim i oznaczają
bardzo różne zjawiska w życiu społecznym, które mogą dotyczyć
zarówno zachowania jednostek jak i określonych grup społecznych. J.
Sztumski177 twierdzi, że zachowania dewiacyjne mogą przejawiać się w:
- gwałceniu obowiązujących w danym systemie społecznym
norm moralnych, prawnych lub też przyjętych zasad współżycia;

ogólnokształcących i zasadniczych szkół zawodowych, wynika, że
zdecydowana większość uczniów we wszystkich klasach potwierdza
występowanie zarówno agresji werbalnej, jak i fizycznej. W kasach VIII
werbalną agresję dostrzega aż 88% badanych. Przejawy agresji fizycznej w
szkole dostrzega najwyższy odsetek uczniów klas VIII (ponad 70%), przy
czym różnice między odsetkiem dziewcząt i chłopców były tutaj najmniejsze.
Wykazano, że w szkołach podstawowych (klasa VIII) około 30% respondentów
stwierdza, iż na terenie szkół zdarzyły się pobicia wymagające interwencji
lekarza. Na podstawie powyższych danych można przyjąć, że rozmiary
najgroźniejszych form agresji zróżnicowane ze względu na wiek młodzieży;
największe rozmiary, około 20%, występują w najstarszych klasach szkół
podstawowych. Zob. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków
2000, s.183-188.
176
Za: Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012, s.39.
177
J.Sztumski, Wybrane problemy socjologii dewiacji, [w:] S. Kawula, H.
Machel (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne,
Toruń 1997, s. 9-13.
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- w stanach psychopatologicznych lub charakterologicznych
związanych np. z zaburzeniami osobowości, będących następstwem
ograniczonych zmian w nerwowym układzie ośrodkowym;
- w sposobach bycia świadczących o statystycznej anormalności
danego człowieka, tzn. wskazujących na taką jego nienormalność,
która odbiega od pewnych przeciętnych sposobów bycia ludzi danej
kategorii społecznej.
Reasumując należy zaznaczyć, iż dewiacja najczęściej
rozumiana jest jako skutek naruszenia obowiązujących wzorów
zachowań przestrzeganych w danym społeczeństwie.
Do najcięższych zachowań dewiacyjnych występujących wśród
młodzieży zalicza się: przestępczość, uzależnienia chemiczne,
prostytucję, przemoc, samobójstwa, przynależność do grup
podkulturowych. Wśród zachowań dewiacyjnych o niższym ciężarze
gatunkowym należy wymienić: wagary, ucieczki z domu,
wandalizm, a także inne przejawy zachowań dewiacyjnych, tj.
włóczęgostwo,
bójki,
przedwczesna
inicjacja
seksualna,
przedwczesna inicjacja tytoniowa, alkoholowa, używanie
wulgaryzmów itp178.
Niestety przemoc i agresja stała się nieodłącznym elementem
codziennego funkcjonowania szkoły i grup rówieśniczych.
Wypełnianie roli ucznia może niejednokrotnie napotkać na pewne
trudności. Jeśli jednostka nie potrafi sobie z nimi poradzić, pojawia
się frustracja, a ta rodzi agresję, która jest najłatwiejszym sposobem
jej rozładowania. Przyczynami zachowań agresywnych w szkole
mogą być warunki panujące w szkole, błędy ze strony nauczycieli,
niedostosowanie wymagań do możliwości ucznia itp. Ważną kwestią
są także czynniki związane z grupą rówieśniczą. Młodzi ludzie
podatni są na wpływy, szczególnie osób znaczących. Poprzez
naśladownictwo uczą się zachowań, którymi kierują się rówieśnicy.
Jeżeli dziecko styka się z postawami antyspołecznymi jest gotowe
takie postawy zapamiętać i wcielić w życie. Taka sytuacja ma
miejsce zwłaszcza w przypadku zachowań agresywnych i

178

Za: A. Jaworska, dz.cyt., s.42-43.
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przemocowych. Grupa rówieśnicza często akceptuje agresję i sama
ją wyzwala, by zdobyć nowych członków179.
Przemoc to zamierzone i celowe działania, które wykorzystują
przewagę sił, a skierowane są przeciwko drugiemu człowiekowi,
jednocześnie naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące
cierpienie i szkody. Przemoc i agresja najbardziej zagrażają wolności
i poszanowaniu godności drugiego człowieka. Niestety jest to
zjawisko, które coraz bardziej dotyka współczesną młodzież. Nasze
społeczeństwo, w tym badacze z wielu dziedzin naukowych szukają
wyjaśnienia problemu przemocy na wiele sposobów, głównie w celu
naprawienia relacji międzyludzkich.
1. Czy współczesna młodzież jest „pokoleniem Sieci”?
Jednym z podstawowych cech współczesnego świata, w którym
funkcjonują również młodzi ludzie jest przede wszystkim globalność
i masowość, a głównym elementem, który ma je rozwijać jest
społeczeństwo. Podobnie jak w innych częściach świata także w
Polsce nie uniknięto dynamiki zmian będącej motorem napędowym
wypracowywania alternatywnych mechanizmów adaptacyjnych.
Począwszy od pierwszych zasymilowanych „zachodnich” wzorców,
przez postępującą inercję socrealizmu do zapoczątkowania
transformacji ustrojowej – problemem stało się dostosowanie
własnej postawy do świata zewnętrznego180.
Amerykański badacz Internetu, Don Tapscott181, twierdzi, że
widać już wyraźnie tworzenie się „pokolenia Sieci” (zwanej również
e-generacją, Generacją Y, pokoleniem SMS-ów), grupy
demograficznej charakteryzującej się tym, że stawia ponad dominujący przez ostatnie kilkadziesiąt lat telewizor - komputer
podłączony do Internetu.
Badacz ten narodziny „pokolenia Sieci” zapowiedział w 1998
roku. 10 lat później opublikował pracę „Grown Up Digital: How The
Net Generation The World” prezentującą charakterystykę tej grupy.
179

Bożena Pilczuk, Agresja wśród młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza”
2011, nr 9, s. 3-8.
180
http://recyklingidei.pl/lukaszewski-ryzyko-dewiacji-w-warunkach-ponowoczesnosci (1.03.2013)
181
D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość, Warszawa 2010, s. 345.
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Są to przede wszystkim ludzie w wieku 11 do 31 lat, dla których
Internet jest naturalnym środowiskiem komunikacyjnym i którzy
poszukują informacji w Sieci, a nie w szkole. Zdaniem D.Tapscotta
naturalną cechą dla nich jest innowacyjność, ciekawość, otwartość i
akceptacja rasowej i kulturowej różnorodności, niezależność,
fascynacja szybkością itp. Charakterystyczne dla nich jest
wykonywanie kilku czynności jednocześnie – myślą i działają
hipertekstowo, choć mają problemy ze skupieniem się dłużej na
jednej rzeczy182.
Młodzi ludzie- zwłaszcza nastolatki – są grupą wiekową, w
której korzystanie z nowych mediów jest najbardziej
rozpowszechnione. Co więcej dane ze wszystkich krajów, także z
Polski, wskazują na dynamiczny wzrost w tym zakresie. W Polsce,
według jednych z nowszych badań (Diagnoza szkolna, 2009), z
Internetu korzysta 96% chłopców i 97% dziewcząt w wieku 11-19
lat. Większość (88%) łączy się z Internetem we własnych domach,
część w szkole (59%), a nieco mniej niż połowa – u
kolegów/koleżanek. Przeciętny czas spędzony w sieci to 2,5 godzin
dziennie. Warto podkreślić, iż badania te nie uwzględniały
posiadania tak zwanego Internetu mobilnego, czyli takiego, który jest
dostępny w telefonie komórkowym. Ten typ dostępu jest obecnie
dynamicznie rozwijającą się i coraz tańszą możliwością
technologiczną korzystania z sieci183.
Badania dotyczące komunikowania się młodzieży gimnazjalnej
przez Internet prezentuje również S. Kozak184. W analizie tej znajduje

182

Za: W.J.Paluchowski, Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia,
Warszawa 2009, s. 12.
183
J. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot 2011,
s. 22-23.
184
Przeprowadzone badania wykazały, że 90% badanej młodzieży była w
posiadaniu stałego dostępu do Internetu. Zaledwie 6% respondentów
odpowiedziało się, że Internet nie pomaga w nauce, pozostałe 94% uważa
wręcz odwrotnie. Zapytano młodzież, jaki sposób wybierają, jeżeli chcą
porozmawiać z kolegami i koleżankami. Prawie połowa uczniów (48%)
wybiera telefon komórkowy, a 40% komunikator internetowy. Ponadto
anonimowość w Sieci podoba się aż 82% badanej populacji.
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się również pytanie „Czy wyobrażasz sobie życie bez Internetu?”
Okazało się, że 54% młodzieży nie wyobraża sobie życia bez
Internetu. Te osoby swoją odpowiedź uzasadniały np. koniecznością
poszukiwania informacji, łączenia się ze światem, dostępem do
cywilizacji.
Nikt dzisiaj nie podważa, że Internet może mieć znaczący wpływ
na życie społeczne, ale pozostają pewne rozbieżności, co do natury i
wartości tego wpływu. Niektórzy utrzymują, że komunikacja w
Internecie jest zubożoną i sterylną formą wymiany społecznej w
porównaniu do tradycyjnej interakcji twarzą w twarz, i w związku z
tym prowadzi do negatywnych skutków (samotności i depresji) dla
użytkowników i osłabia więzi w sąsiedztwie i społeczności185.
Nawiązując do komunikacji za pomocą telefonu komórkowego
należy zaznaczyć, iż coraz więcej osób, a co najgorsze coraz
młodszych, możemy spotkać w sytuacji, w których nie potrafią
rozstać się nawet na chwilę z telefonem. Faktem jest, iż kupując
dzieciom i młodzieży telefony komórkowe jesteśmy przekonani o
jego niezbędności i konieczności. Często odwołujemy się do
możliwości szybkiego kontaktu w trudnych chwilach. Jednak
urządzenie to może nawet spowodować uzależnienie. Jest to problem
szczególnie niebezpieczny dla dzieci i nastolatków, którzy dopiero
uczą się komunikowania z innymi ludźmi.
Telefony komórkowe stały się przedmiotem użytku codziennego
nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Producenci wyposażają
telefony w coraz to lepsze i nowocześniejsze funkcje, co zwiększa
również zakres możliwych zastosowań komórki. W efekcie ponad
2/3 dzieci ze szkół podstawowych używa telefonu komórkowego,
zaś około 90% starszych dzieci w Polsce186.

Charakterystyczny jest również język, którym posługuje się badana
młodzież. Wśród nich znajdują się również przekleństwa.
Zob: S.Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki
dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s. 227-228.
185
Za: W. J. Paluchowski, dz.cyt., s. 27.
186
M.Kozłowska, Telefon komórkowy. Nowe narzędzie przemocy, „Głos
Pedagogiczny” 2011, Nr 32, s.50-51.
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Nauczyciele, pedagodzy i rodzice niejednokrotnie narzekają na
trudny kontakt z młodzieżą, sygnalizują niewłaściwe zachowania,
sposoby wyrażania się itp.
Wraz z rozwojem Internetu i telefonii komórkowej przy
jednoczesnym poszukiwaniu przez młodzież wyrafinowanych
sposobów wyrażania agresji i złych emocji pojawiły się nowe
narzędzia przemocy rówieśniczej. Zatem agresja w różnych formach
z życia realnego przeniosła się dziś do cyberprzestrzeni. Jest to
bardzo niebezpieczne zjawisko dla dzieci i młodzieży.
Zaprezentowanymi poniżej rodzajami przemocy jest:
cyberprzemoc, stalking i odrzucenie rówieśnicze. Zjawiska te zostały
wybrane nieprzypadkowo, ponieważ dokonując analizy literatury
przedmiotu zauważa się pewna zależność tych form od siebie.
Można
zaryzykować
stwierdzenie,
jakoby
odnalezienie
współczesnego koła przemocy wśród młodzieży.
2. Cyberprzemoc
Cyberprzemoc to wykorzystanie technik informacyjnych i
komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego
zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie
innych. W literaturze anglojęzycznej cyberprzemoc występuje pod
kilkoma terminami: cyberbullying, online bullying, cyberaggression.
Termin ten nie jest jednoznacznie przypisany do przemocy
rówieśniczej, ale w tym kontekście używany jest najczęściej187.
W Polsce problem cyberprzemocy rozpoznany został na
początku 2007r. przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę badawczą
Gemius S.A188. Badaniami pt. „Przemoc rówieśnicza a media” objęto
młodzież w wieku 12-17 lat. Uzyskano następujące wyniki:
1. Co drugi młody człowiek (52%) miał do czynienia z przemocą
werbalną w Internecie lub poprzez telefon komórkowy. 47%
dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21% poniżania,
ośmieszania i upokarzania, 16% straszenia i szantażowania.

187

Kozak, dz.cyt., s. 229.
Za: A.M. Wesołowska, Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza, „Dyrektor
Szkoły” 2012, nr 2, s. 46-49.
188

107

2. 29% dzieci zgłasza, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew
ich woli.
3. Ponad połowa (57%) osób w wieku 12-17 lat była przynajmniej
raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.
4. 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za
pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je
materiałów.
Inne badania (obejmujące młodzież gimnazjalną), które miały na
celu ustalenie skali doświadczeń przemocy psychicznej lub
werbalnej z wykorzystaniem mediów elektronicznych wykazały, iż
34% uczniów nie było nigdy obiektem zdjęć lub filmów bez ich woli
(tyle samo nie pamięta). W sumie 30% młodych ludzi było ofiarami
takich wydarzeń, z czego 17% ponad 5 razy, a 13% 2-5 razy. Ponad
połowa (67%) ofiar uważa, że autorem takich zdjęć lub filmów byli
koledzy/koleżanki ze szkoły. 73% ofiar twierdzi, że zdjęcia lub filmy
miały kontekst humorystyczny; 13% nie wie, dlaczego je wykonano i
tyle samo uważa, że dla zastraszenia i szantażu. Z zebranych danych
wynika, że 40% ofiar nikomu nie powiedziało o tym wydarzeniu.
Stwierdzono również, że 13% nastolatków miało do czynienia w
Internecie z wulgarnym wyzywaniem; 4% ze starszeniem i
szantażowaniem; 9% zarówno ze straszeniem, jak i upokarzaniem
oraz poniżaniem, natomiast aż 65% uczniów nie było ofiarami takich
wydarzeń189.
Nieograniczona inwencja dzieci i młodzieży oraz ciągły rozwój
mediów elektronicznych sprawiają, że trudno do definicji problemu
wpisać wszystkie możliwe przejawy przemocy online. Podstawowe
formy cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie z
użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,
kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci,
podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli, korzystanie ze
stron WWW zaprojektowanych w celu upokarzania innych.Do
działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są
głównie: poczta elektroniczna, komunikatory, czaty, strony
internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne,
SMS, MMS.

189

Za: Kozak, dz.cyt., s.236-242.

108

Inni autorzy wskazują na następujące formy cyberprzemocy
wśród młodzieży:
 powtarzające się, obraźliwe, szantażujące i w inny sposób
grożące e-maile, wiadomości SMS i wiadomości typu
„szybki post”;
 tworzenie fałszywych profili dla dzieci i w sieciach
społecznych (Facebook, Nasza Klasa);
 niestosowane, obraźliwe, oszczercze występowanie w
Internecie pod pseudonimem szykanowanego dziecka;
 atakowanie innych osób występując pod fałszywym
pseudonimem (nickiem);
 zaznajamianie i rozpowszechnianie niestosowanych niekiedy
zmontowanych zdjęć i filmów z wizerunkiem atakowanej
osoby;
 pisanie wulgarnych, prowokujących i nieprawdziwych
komentarzy oceniających kogoś;
 prowokowanie uczniów do rozsyłania nieodpowiednich
wiadomości i pisania niewłaściwych komentarzy na temat
innych dzieci190.
Dokonując analizy zjawiska agresji elektronicznej jeden z
autorów191 biorąc pod uwagę kilka istotnych kryteriów dokonał
wstępnej typologii tego typu zachowań:
a) mobbing elektroniczny wobec rówieśników - sprawca i
ofiara pozostają w relacji w wyniku przynależności do
formalnej grupy społecznej (klasy szkolnej) w realnym
świecie i znają się.
b) agresja elektroniczna wobec nauczycieli – agresja
skierowana wprost na osobę nauczyciela, np. smsy,
tworzenie forum i profili internetowych na temat
nauczyciela.
c) agresja elektroniczna ze strony/w stosunku do osób
nieznajomych w realnym świecie – sprawca i ofiara nie
190

J. Hanuliaková, K.Hollá, E.Petlák, Szykanowanie elektroniczne- istota
problemu i profilaktyka, „Wychowanie na co dzień” 2011, nr 7-8, s. 26-30.
191
J. Pyżalski, Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany,
„Remedium” nr 9, 2008, s. 26-27.
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znają się, takie ataki są często spontaniczne i polegają na
skierowaniu niewłaściwego zachowania wobec nieznanej
osoby np. innego uczestnika rozmów czatowych.
d) oszustwo elektroniczne – istota agresji polega na oszukaniu
ofiary lub podszywaniu się pod ofiarę w świecie wirtualnym,
by postawić ją w złym świetle lub wykorzystać np. poprzez
jej zaangażowanie emocjonalne.
e) agresja elektroniczna wobec celebrytów – ofiarą jest osoba
popularna, znana z mediów. Nie ma więc w tym przypadku
między sprawcą i ofiarą relacji osobistych w świecie
realnym.
f) agresja elektroniczna związana z relacją osobistą – sprawcę i
ofiarę łączy bliska relacja np. związek partnerski. Po
rozstaniu w wyniku uczuć przejawianych przez jedną z osób
(która staje się sprawcą) pojawia się motywacja do
stosowania agresji elektronicznej wobec partnera, z którym
nie można wznowić relacji. Działania mają najczęściej
charakter powtarzalny i długotrwały.
g) agresja elektroniczna w postaci gróźb karalnych – głównym
wyznacznikiem jest tu treść agresji, czyli stosowanie
konkretnych gróźb np. dotyczących pobicia, zgwałcenia czy
pozbawiania życia.
h) agresja elektroniczna w kontekście dowcipu – agresywne
komunikaty traktowane są jako rodzaj żartu.
W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy bezpośredniej atutem
sprawcy cyberprzemocy jest nie tylko umiejętność wykorzystania
możliwości, jakie dają media elektroniczne, ale także wysoki poziom
anonimowości.
Tu
materiały
kompromitujące
ofiarę
rozpowszechniają się bardzo szybko, ponadto są dostępne w Sieci
dla każdego. Filmy, czy zdjęcia potrafią zrobić szybką „karierę”, a
ich usunięcie jest czasami niemożliwe. Charakterystyczne jest, że
ofiary cyberprzemocy są stale narażone na atak, niezależnie od
miejsca czy pory dnia i nocy.
Kolejną ważną cechą cyberprzemocy jest stosunkowo niski
poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja
doznawania przez dziecko krzywdy (a więc agresji) za pomocą
mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez
rodziców, bądź nauczycieli, szczególnie, jeśli mają ograniczoną

110

wiedzę i doświadczenie związane z korzystaniem z mediów
elektronicznych.
Ofiara cyberprzemocy czuje przede wszystkim wstyd, następuje
kumulacja jej silnych emocji i uczuć. Dziecko prześladowane przez
rówieśników jest osamotnione, czuje rozpacz, izoluje się od innych.
Emocje dziecka mogą być źródłem myśli i prób samobójczych.
Przykładem może być śmierć 21−latka ze Strzegomia, który powiesił
się w lutym 2010 roku na skutek filmu umieszczonego w Internecie,
na którym szesnastoletnia znajoma chłopaka opisuje ich seksualną
przygodę w parku. Nagrany telefonem komórkowym, trwający tylko
3,5 minuty filmik jest szokujący, nawet dla równolatków
dziewczyny. Opis randki brzmi jak historia z filmu
pornograficznego, przerywana wulgaryzmami192.
Cyberprzemoc w Polsce zauważono zaledwie kilka lat temu,
jednak problem ten bardzo szybko został uznany za społecznie
niebezpieczny i zapobieganie mu stało się priorytetem w programach
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Jest to bardzo
szkodliwa forma przemocy, ponieważ jak wykazują badania dotyka
przeważnie osoby w wieku dorastania, kiedy zachodzą intensywne
zmiany w sferze uczuciowej, emocjonalnej i psychospołecznej.
Nie powinniśmy jednak uważać, że Internet jest wyłącznie
siedliskiem zła. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zablokować
dostępu do niego, ponieważ jest to technologia mobilna, która
dostępna jest niemal na każdym kroku. Komputer oraz Internet jest
również ważnym narzędziem edukacyjnym.
Agresja elektroniczna jest dokonywana przy użyciu technologii
komunikacyjnych, ale za ich pomocą możemy także tej agresji
zapobiegać i ją zwalczać. Znajomość różnych rozwiązań
technologicznych umożliwia dostawcy sprzętu komunikacyjnego lub
usług internetowych obronę przed wieloma rodzajami agresji.
Oczywiście, najwięcej o aktualnych możliwościach technologii w
zakresie obrony przed agresją elektroniczną wiedzą sami młodzi
ludzie (przynajmniej niektórzy). Jednak poziom tej wiedzy jest różny
– jedni wiedzą bardzo dużo, inni mniej, a jeszcze inni wcale. Dlatego
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rolą nauczycieli i wychowawców może być więc stworzenie takich
sytuacji edukacyjnych, aby młodzi ludzie mieli okazję przedstawić i
przedyskutować najnowsze możliwości obrony przed agresją
elektroniczną, które są popularne wśród młodzieży. Tego typu
działania są częścią szerszego konstruktu, nazywanego alfabetyzacją
medialną, traktowanej jako podstawowe wyzwanie XXI wieku193.
W Polsce powstała kampania społeczna „Stop Cyberprzemocy”,
mająca na celu dotarcie do jak największej ilości zarówno
młodzieży, jak i rodziców w celu uświadomienia problemu i
pokazania możliwości pomocy. Kampania realizowana jest od
stycznia 2008 roku w ramach programu „Dziecko w Sieci”, w jej
zakresie znajdują się działania medialne i edukacyjne poświęcone
problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów
komórkowych. Kampania poprzedzona została ogólnopolskimi
badaniami skali tego zjawiska oraz analizą przypadków zgłaszanych
do Helpline.org.pl194. Wspomniana strona internetowa stworzona
została w celu pomocy dzieciom i rodzicom w sytuacjach zagrożenia
dzieci w Internecie. Za jej pośrednictwem można kontaktować się
bezpłatnie z ekspertami w tej dziedzinie.
W sytuacji dynamicznej elektronizacji naszego życia, a w
związku z tym wzrostu świadomości potencjalnych zagrożeń
będących następstwem niewłaściwego korzystania z mediów należy
zwracać uwagę na konieczność działań interwencyjnych. Najczęściej
realizowane są one w szkołach, jednak mogą okazać się one
niewystarczające. Dlatego profilaktyką cyberprzemocy powinny
obok szkoły zajmować się również rodziny, jak i społeczność
lokalna.
Rodzina ma decydujący wpływ na kształtowanie relacji dziecka
ze społeczeństwem, dlatego też rodzice powinni zwrócić szczególną
uwagę na kształtowanie poprawnych nawyków korzystania przez ich
dzieci ze środków elektronicznych. Jedną z możliwości profilaktyki
jest ustawienie komputera w miejscu dostępnym i widocznym dla
rodziców, pewną ochroną może być również rodzinny adres e-mail, z
którego mogą korzystać wszyscy. Uzasadniona jest również
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systematyczna kontrola treści komunikatów wysyłanych przez dzieci
za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego, chociaż jest to
prywatna sprawa dziecka. Najwyższym jednak poziomem
profilaktyki jest wzajemna, szczera i otwarta komunikacja rodziców
z dziećmi. Układające się relacje w rodzinie sprawiają, że dzieciom
łatwiej uświadomić niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem
cyberprzemocy, a także dzieci łatwiej przyjmują pouczenia i rady
swoich rodziców195.
Zadaniem szkoły jest nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim
wychowanie. Ważnym aspektem więc jest również eliminowanie
niewłaściwych zachowań. W zakresie aktywnego zapobiegania
cyberprzemocy szkoła ma za zadanie: dokładnie zdefiniować
problem w działalności szkolnej, zwracać uwagę na formy
cyberprzemocy występujące w szkole oraz sankcje z nią związane,
powinna udzielać pomocy ofiarom, a także odkrywać i pokazywać
uczniom zasady bezpiecznego korzystania z mediów. Istotną rolę
powinno odgrywać również społeczeństwo W eliminowaniu
przejawów cyberprzemocy aktywnie uczestniczyć powinna policja,
fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe196.
Technologie komunikacyjne nie mogą być postrzegane tylko
jako coś negatywnego, ponieważ przynoszą wiele różnych korzyści
edukacyjnych, informacyjnych itp. Istotne jest w tym aspekcie
umiejętne korzystanie z tych dóbr kultury oraz nauka takiej
umiejętności współczesnej młodzieży.
3. Stalking
Termin stalking pochodzi z ang. stalk i oznacza „tropić, śledzić,
prześladować, tropiciel, prześladowca”. Jeden z autorów wskazuje na
następującą definicję tego zjawiska: „stalking to celowe, świadome i
zamierzone prześladowanie albo molestowanie skierowane
bezpośrednio do osoby będącej ofiarą, które swoim zakresem
obejmuje naruszenie wolności osobistej i prywatności drugiej osoby,
fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do ofiary, składanie
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niechcianych propozycji i gróźb wywołujących u ofiary strach i
poczucie zagrożenia”197.
Statystyki pokazują, że każdego roku w USA zachowania te
obejmują 1,4mln osób, a w Polsce co 8 osoba zgłasza ten problem.
Wskazuje się na następujące formy prześladowania ofiar przez
stalkerów w życiu realnym i w wirtualnej rzeczywistości w Polsce:
obraźliwe smsy, kartki i listy, naruszenie nietykalności cielesnej,
telefony i w dzień i w nocy198.
Stalking przejawia się również w zachowaniach takich jak:
 fizyczny lub wirtualny kontakt z ofiarą, która nie chce aby ten
kontakt istniał,
 zbliżenie się do ofiary,
 śledzenie, podglądanie, nachodzenie miejsca zamieszkania,
obserwowanie,
 zadręczanie telefonami, wiadomościami (sms lub e-mail),
 wręczanie niechcianych prezentów,
 składanie gróźb,
 agresywne zachowywanie się wobec ofiary,
 działanie na szkodę ofiary np. niszczenie mienia199.
Zjawisko stalkingu coraz częściej występuje wśród dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Związane jest ono głównie z
rozwojem emocjonalnym, a w szczególności ze zmiennością uczuć
w okresie dojrzewania. Stalking nie jest jednostką chorobową, trudno
jest więc określić bezpośrednie przyczyny powstawania obsesji na
punkcie drugiej osoby i jej prześladowania. Ich geneza jest
uwarunkowana wczesnymi etapami życia człowieka, kiedy mogły
nastąpić takie sytuacje jak: odrzucenie przez bliską osobę,
zaburzenia osobowości, nieumiejętność radzenia sobie z porażkami,
wyuczone wzorce negatywnego zachowania. Podstawową przyczyną
stalkingu wśród dzieci i młodzieży są przede wszystkim
charakterystyczne cechy okresu dojrzewania, które w połączeniu z
propagowanymi obecnie w mediach wzorami zachowania oraz z
łatwym dostępem do wirtualnego świata sprzyjają eskalacji
negatywnych zachowań skierowanych na drugiego człowieka.
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Wspomniany okres to etap w życiu, w którym młodzi ludzie
zakochują się. Miłość nastolatków przyjmuje charakterystyczne cech
tj.: całkowita koncentracja na drugiej osobie, idealizacja jej,
rozdwojenie między sferą racjonalną a uczuciową. W efekcie w
momencie odrzucenia przez obiekt uczuć może prowadzić do
poniżenia i wstydu. W tym momencie, aby odbudować poczucie
własnej wartości stalker próbuje przejąć kontrolę nad życiem swojej
ofiary200.
Stalking jest nie tylko efektem niespełnionej miłości, jest ono
często narzędziem, a zarazem skutkiem np. rywalizacji uczniów,
braku sympatii do określonej osoby, znęcania się nad tzw. kozłami
ofiarnymi w klasie lub w szkole.
Ofiary stalkingu są odbierane przez sprawców jako słabsze, co z
reguły oznacza, że są to osoby, które mają tendencje do
wycofywania się, mają kłopoty ze stawianiem granic, nie potrafią się
bronić lub robią to nie skutecznie. W sądach i myśleniu tych ludzi
pojawia się przekonanie, że sytuacja jest bez wyjścia, że nie da się
nic zrobić, aby skutecznie to przerwać. Osobowością przejawiającą
takie zachowania jest bez wątpienia osobowość zależna. Opiera się
ona na podporządkowaniu się komuś, uzależnieniu od mocniejszych
osób, skłonności do silnego przywiązania się, uległości, paraliżu
przed podejmowaniem samodzielnych decyzji. Stalker w bardzo
prosty sposób może podporządkować sobie taką ofiarą w czym
pomaga mu fakt, iż osoby takie cechuje niepewność i nieśmiałość w
kontaktach społecznych201.
Pierwsze w Polsce badania202 przekrojowe nad występowaniem
stalkingu zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca
2006 r. przez J. Skarżyńską na próbie reprezentatywnej 2000 osób w
wieku 16-69 lat. Przeprowadzone badania wykazały, iż:
 12% osób badanych jest lub było ofiarą stalkingu;
 ofiarami stalkingu w 72% są kobiety a w 28% – mężczyźni;
 63% ofiar stalkingu to kobiety w wieku poniżej 40 lat;
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82% ofiar (mężczyzn i kobiet) wskazało na mężczyznę jako
swojego prześladowcę;
 75% sprawców to mężczyźni poniżej 40 roku życia;
 w 88% przypadków stalkingu istniała relacja znajomości
między ofiarą i napastnikiem, z czego w 58% autorem
stalkingu był partner lub była partnerka;
 średni okres prześladowania to półtora roku (18 miesięcy),
dla 81% ofiar okres prześladowania trwał od kilku miesięcy
do 2 lat; najdłuższy okres prześladowania to 8 lat;
 tylko 15% ofiar podało, iż fakt prześladowania zgłaszało
policji (brak danych o formie tych zgłoszeń i krokach
podjętych przez policję);
 u 62% ofiar doświadczenie stalkingu wpłynęło negatywnie
na ich życie i zdrowie, wywołując poczucie zagrożenia,
niepokój, zaburzenia psychosomatyczne i problemy w
relacjach interpersonalnych (skutki psychiczne i relacyjne),
w tym: zaburzenia niepokoju (ataki paniki, fobie itp.) – u
49% ofiar, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania itp. – u
22% ofiar, zmiany lub trudności w kontaktach
interpersonalnych – u 57 % ofiar;
 22% ofiar nie opowiedziało nikomu o tych wydarzeniach,
36% opowiedziało przyjacielowi, 12% - koledze z pracy,
62% - rodzinie, 53% - partnerowi, 8% - znajomym, 4% - expartnerowi;
 w 73,3% przypadków – prześladowanie już się zakończyło, a w
26% przypadków trwało w okresie przeprowadzanego badania.
W Europie zrealizowano międzynarodowe badania wskaźników
przyszłych potencjalnych zachowań nękania i przemocy wśród
młodzieży, mające na celu podjęcie próby zrozumienia możliwych
motywacji, i dynamiki tych zachowań. W Polsce grupę badawczą
stanowiło ośmiuset nastolatków w wieku od 13 do 17 lat (młodzież
gimnazjalna i uczniowie szkół średnich – techników i liceum). Badanie
przeprowadzone zostało w marcu 2008 roku. Okazało się, że około 7%
grupy badawczej wykazało statystycznie istotne nasilenie wskaźników
predysponujących daną grupę do możliwych przyszłych zachowań
nękania i postępowania nacechowanego przemocą. Są to dane


116

niepokojące, wymagające jednak dalszego zgłębienia, a w dalszej
konieczności – podjęcia stosownych oddziaływań prewencyjnych203.
Na podstawie amerykańskich badań wymienia się skutki
stalkingu w podziale na fizyczne i psychiczne. Do fizycznych zalicza
się niszczenie rzeczy osobistych, destabilizacja życia prywatnego i
pracy,
szkalowanie
imienia
poprzez
rozpowszechnianie
spreparowanych informacji, uszkodzenia ciała, w tym zgwałcenia,
włamania i podpalenia, a nawet zabójstwa. Do psychicznych zalicza
się objawy zespołu stresu pourazowego, obawę o zdrowie i życie
własne oraz rodziny, utrata pracy, a w skrajnych przypadkach nawet
myśli samobójcze, popadanie w uzależnienia i odizolowanie się
ofiary od otoczenia204.
Problemem ofiar stalkingu jest fakt, że zachowania sprawcy
traktowane są jako coś zupełnie naturalnego, wręcz jako wyrazy
sympatii. Ofiary nie znajdują często więc zrozumienia i cierpią w
milczeniu. Niejednokrotnie ofiary chcąc uwolnić się od stalkera
zmuszone są do zmian w życiu prywatnym, w tym zmiany miejsca
pracy czy zamieszkania. Czasem względy zdrowotne (doświadczenie
traumy) uniemożliwia ofierze kontynuację życia zawodowego –
ofiara przestaje pracować ze względów zdrowotnych. U niektórych
ofiar doświadczenie stalkingu doprowadza do wystąpienia nerwicy
pourazowej (PTSD - post-traumatic stress disorder), czy wręcz
myśli, a nawet prób samobójczych205.
Nie można określić jednego, skutecznego sposobu profilaktyki
zjawiska stalkingu. Jeden z autorów wskazuje na rodzaje zachowań,
które mogą zminimalizować ryzyko zaistnienia takiej sytuacji.
Przede wszystkim należy chronić swoje dane osobowe (nie podawać
adresu, numeru telefonu osobom obcym). Należy być asertywnym,
unikać i odmawiać nachalnym propozycjom spotkania, których nie
tolerujemy. W kontaktach z nowo poznaną osobą należy kierować
się zasadą ograniczonego zaufania, jeśli zauważamy, że określona
osoba zbyt często znajduje się w tych samych miejscach co my nie
możemy tego lekceważyć. Trzeba być ostrożnym i informować o
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takich sytuacjach rodzinę lub bliskie osoby. Nie należy opowiadać
prywatnych informacji o sobie osobom mało znanym i nie zwierzać
się ze swoich problemów, ponieważ mogą być one wykorzystane
przeciwko nam206.
4. Odrzucenie rówieśnicze
Grupa społeczna stanowi dla człowieka naturalny układ, w
którym przejawiają się jego najważniejsze atrybuty jako istoty
społecznej. Ze względu na różne potrzeby człowieka, które określają
kierunki jego rozwoju, grupa jest dla niego układem koniecznym, w
którym realizuje się on pod względem biologicznym,
psychologicznym i duchowym. Negatywne konsekwencje mogą
pojawić się w niemożliwości funkcjonowania jednostki w
pozytywnych relacjach, w funkcjonowaniu na marginesie grupowych
relacji lub poza ich obrębem. Mówimy wtedy o odrzuceniu
rówieśniczym, a więc o sytuacji dla jednostki wysoce niekorzystnej,
z której wydostanie się możliwe jest tylko dzięki nadzwyczajnym
wysiłkom jednostki oraz wyjątkowo korzystnym zmianom w obrębie
całej grupy lub też dzięki specjalnym interwencjom
wychowawczym. Takie pozytywne rozwiązania nie zawsze są
możliwe, co dla odrzuconej jednostki oznacza cierpienie lub
konieczność wycofania się i ucieczki w izolację lub inny układ
grupowy, najczęściej dewiacyjny207.
Negatywne doświadczenia w tym względzie zwiększają
wrażliwość na ewentualne negatywne doświadczenia w przyszłych
relacjach z rówieśnikami, osłabiają odporność dziecka na trudne
sytuacje
i
prowadzą
do
rzeczywistych
problemów
przystosowawczych.
Ze zjawiskiem odrzucenia rówieśniczego ściśle wiąże się
problem kreowania kozła ofiarnego. Jest to najbardziej nieuczciwa
forma wykluczenia społecznego, ponieważ prowadzi do krzywdzenia
jednostki. Kozioł ofiarny jest najczęściej kreowany przez osoby lub
grupę dysponującą społeczną siłą208.
206
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Zarówno odrzucenie jak i status kozła ofiarnego przynosi wiele
niekorzystnych konsekwencji, które utrudniają młodej osobie
zwykłe, codzienne funkcjonowanie. Do skutków tych należą209:
 niskie umiejętności w zakresie samoobrony. Jednostka tkwi w
takiej sytuacji, ponieważ nie dysponuje technikami, które
umożliwiłyby jej samoobronę. Najczęściej chodzi tu jednak o
barierę psychiczną, niską samoocenę, niewiarę w skuteczność
samoobrony itp.
 izolacja społeczna- brak wsparcia ze strony otoczenia,
funkcjonowanie w społeczności opresorów.
 małe ryzyko odwetu lub małe możliwości poniesienia
konsekwencji stosowania przemocy wobec sprawców (nawet
jeśli jednostka ma wsparcie od innych to jest to grupa osób
postrzegana jako społecznie nieznacząca).
 poczucie wyobcowania w grupie, nisko stopień identyfikacji z
grupą - outsiderzy.
Odrzucenie rówieśnicze i negatywny stosunek grupy, z którą
młody człowiek czy tego chce czy nie musi na co dzień
funkcjonować jest silnym stresującym doświadczeniem, mającym
silny wpływ na jego rozwój. Należy dodać, że odrzucenie
rówieśnicze jako stresor wpływa na jednostkę pod kątem jej
pierwotnych dyspozycji. Osoby, które wykazują wstępne przejawy
agresji, będą reagowały na odrzucenie przez nasilenie zachowań
agresywnych210.
W nawiązaniu do poprzednio omawianego problemu, jakim jest
prześladowanie istotnym elementem wiążącym je z odrzuceniem
rówieśniczym jest pozycja społeczna ofiary - outsidera.
Pojęcie „outsider” odnosi się nie tyle do charakteru, co raczej do
wzorca zachowań, występującego w szczególnej sytuacji, któremu
każdy może zostać podporządkowany. Ucieczka z grupy to jedna z
najczęściej wybieranych dróg przez tych, którzy nie mogą znieść
szykan. Wagary i unikanie szkoły, symulowanie choroby, w efekcie
pojawienie się prawdziwej choroby stanowią zauważalne objawy
odrzucenia przez grupę. Migreny, choroby gastryczne, schorzenia
209
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układu pokarmowego, zaburzenia neurotyczne, niewiarygodne
spiętrzenie spotykających daną osobę nieszczęśliwych wypadków, a
nawet gorsze sytuacje - nie stanowią wyjątku, podobnie jak przerwa
w nauce. Powrót takiego ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły
dla reszty klasy równa się powitaniu w swoim gronie uciążliwej
osoby, nierzadko także dziwadła211.
Dramat dziecka odrzuconego polega na tym, że pozostaje ono
pod totalną kontrolą odrzucającej grupy, doznaje wyłącznie
negatywnych reakcji grupowych i równocześnie pozbawione jest
możliwości zmiany swojego położenia. Przez ograniczenie
dostępnych środków utrzymywania pozytywnej więzi, rówieśnicy
usytuowali dziecko poza sferą przyjaznych interakcji, które mogą
dostarczać wsparcia w kształtowaniu prospołecznych kompetencji.
Reakcje ze strony rówieśników zamiast redukować deficyty
rozwojowe, zwiększają opóźnienia dziecka w rozwoju
intelektualnym, a zwłaszcza emocjonalnym i społecznym212.
Chociaż fizycznie i formalnie dziecko nadal pozostaje wewnątrz
grupy, to psychologicznie jest na jej marginesie i, co najgorsze,
doświadcza wyłącznie negatywnych emocji i reakcji, mających
znaczenie dla społecznego statusu. Dzieci odrzucone są szczególnie
narażone na to, że znajdą się w zasięgu funkcjonowania grup
subkulturowych, i pozostają pod wpływem ryzyka uzależnienia od
środków psychoaktywnych. Bezpośrednią przyczyną tych
dewiacyjnych rozwiązań jest doznawany ostracyzm. Odrzucane
dzieci są też często wiktymizowane przez swoich rówieśników: są
atakowane, zastraszane i nękane. Niekiedy doznają bezpośredniej
agresji fizycznej lub są wystawane na konfrontację werbalną, a
czasem rozsiewane są na ich temat złośliwe plotki lub w podstępny
sposób wykluczane są ze wspólnych aktywności213.
Warto zauważyć, że bardzo często dziecko przejawiające
negatywne cechy, zwłaszcza lęk czy nadmierne dążenie do obrony
własnego Ja, wyprzedzają agresywne reakcje rówieśników i reagują
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agresją. W ten sposób wyzwalają spiralę negatywnych zachowań214.
W ten sposób agresywne zachowania i odrzucenie rówieśnicze stają
się
dopełniającymi
się
uwarunkowaniami
rozwoju
eksternalizacyjnych
form
zachowań
prowadzących
do
nieprzystosowania. Chociaż czynniki te, agresja i odrzucenie, są ze
sobą powiązane i wzajemnie się dopełniają, to jednak rozpatrywane
są jako różne czynniki uwarunkowania nieprzystosowania215.
Związek agresji odrzucenia rówieśniczego jest bardzo wyraźnie
dostrzegalny w różnych fazach rozwoju jednostki. Trudno jest
również niekiedy wskazać, który z tych problemów stanowi
pierwotny etap niekorzystnego przebiegu procesu socjalizacji. Zatem
najbardziej racjonalnym oddziaływaniem interwencyjnym będą te
działania, które skierowane są zarówno na dzieci odrzucone, jak i te
przejawiające zachowania agresywne.
B. Urban w kontekście takich oddziaływań powołuje się na
program Karen Bierman, który koncentruje się na siedmiu obszarach
działań216:
1. Partycypacja społeczna, gdzie oczekuje się aktywności
grupowej, zwracania uwagi na innych uczestników w grach,
zabawach, przeżywania pozytywnych emocji. Dziecko powinno
cieszyć się z udziału w grupie, wytwarzać więź, a ostatecznie ma
opanować umiejętność rozpoczynania interakcji społecznych.
2. Zrozumienie emocji, które obejmuje przede wszystkim
rozpoznawanie własnych uczuć i uczuć innych. Stanowi to klucz do
umiejętności tworzenia podstaw samokontroli i sukcesu w
społecznych interakcjach. Zadanie to może być realizowane np.
poprzez rozpoznawanie i nazywanie uczuć pokazanych na
ilustracjach, powiązane z dyskusją w zrozumieniu emocji.
3. Zachowania prospołeczne, w których w tym aspekcie
najistotniejszą rolę odgrywa uczenie miłego sposobu bycia,
oferowania opieki i pomocy, współdziałania. Zachowania te
polegając na wyrabianiu zdolności efektywnego funkcjonowania w
roli członka grupy, negocjowania ról, udzielania wsparcia w
214
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sytuacjach trudnych. Realizuje się te cele przez prezentację
aktywności podkreślających wagę traktowania innych w miły
sposób, pomagania, przeżywania radości ze wspólnego spędzania
czasu.
4. Samokontrola, polegająca na opanowaniu zdolności
hamowania zachowania wyzwalanego jako reaktywna odpowiedź w
sytuacji podwyższonego wzburzenia emocjonalnego. Do rozwoju tej
umiejętności stosuje się różne pomysłowe i atrakcyjne techniki
kontrolowania gniewu. Przykładowo dzieci odgrywają role,
dotyczące codziennego funkcjonowania, które uczą, jak stopniowo
kontrolować emocje.
5. Umiejętności komunikacyjne. W tym kontekście działania
powinny koncentrować się na trzech głównych umiejętnościach:
samoekspresji, umiejętności zadawania pytań i kierowaniu przez
zachęcanie i sugestie. W tym celu stosuje się różne formy, np.
zabawy naśladujące wywiady telewizyjne itp.
6. Umiejętności fair play, chodzi głównie o przestrzeganie norm
wzajemności i zasad czystej gry. W tym celu można do gry
wprowadzić plakaty demonstrujące reguły gry i Sąd Dziecięcy, który
daje możliwość dyskutowania o sytuacjach naruszania zasad i
sposobach rozwiązywania konfliktów. Techniki te obejmują uczenie
się wyrażania uczuć w sytuacjach zwycięstwa lub porażki.
7. Rozwiązywanie problemów społecznych, aby radzić sobie z
konfliktami, które w relacjach międzyludzkich są nieuniknione.
Zadanie to łączy sie często z odgrywaniem ról, wykorzystując różne
pomoce i materiały wizualne. Dąży się do uwzględnienia
naturalnych kontekstów sytuacji.
Podsumowanie i wnioski
W celu podsumowania należy wskazać na silne wzajemne
powiązania trzech dewiacyjnych zaprezentowanych w niniejszym
artykule. Zależność pierwsza: cyberprzemoc jako stosowanie sieci i
telefonów w celu krzywdzenia innych osób może powodować
izolowanie się ofiary i w efekcie odrzucenie rówieśnicze. Wywoła to
szereg negatywnych emocji, można zaryzykować stwierdzenie, iż
wywoła kumulację krzywd wyrządzonych przykrymi smsami, czy
przez publikację niechcianego filmu, przy jednoczesnym odtrąceniu
przez rówieśników. Zależność tą można tłumaczyć dwukierunkowo.
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Mianowicie osoby odrzucone, izolowane przez kolegów czy
koleżanki mogą chwytać się różnych sposobów poszukiwania
akceptacji, niestety najczęściej zauważane są to sposoby negatywne
w tym przypadku może pojawić się silne wołanie o pomoc poprzez
manifestowanie swojej władzy, wyższości stosując cyberprzemoc.
Istotną rolę pełni tu anonimowość, którą charakteryzuje się
cyberprzemoc. Mogą to być zachowania skierowane np. na sprawcę
odrzucenia.
Zależność druga: cyberprzemoc bardzo szybko może przerodzić
się w stalking, mianowicie nękanie w sieci niekiedy trwa bardzo
długo, a formy są coraz bardziej wyrafinowane, jednocześnie coraz
bardziej krzywdzące. Uzasadniając dwukierunkowość należy
zaznaczyć, iż jednym z wymienianych przejawów stalkingu są
właśnie niewłaściwe zachowania przy wykorzystaniu sieci i
telefonów komórkowych, dzięki którym stalker ma bezpośredni
kontakt z ofiarą i kontrolę nad jej emocjami.
Zależność trzecia: podobnie jak cyberprzemoc stalking, czyli
uporczywe prześladowanie może wywołać u ofiary poczucie
zagrożenia, strach i niepewność. Tym samym jedna osoba zacznie
walczyć i szukać pomocy, inna zaś ucieknie w izolację, początkowo
izolując się od sprawcy nękania, w efekcie uciekając od wszelkich
kontaktów społecznych, tym samym zacznie być postrzegana jako
„inna”, „dziwna” itp. Podobnie jak w poprzednich zależnościach
zauważa się tu dwukierunkowość. Mianowicie osoby odrzucone
poszukując akceptacji, przeżywając również te same uczucia, emocje
jak rówieśnicy mogą posuwać się do różnych niewłaściwych
zachowań, np. prześladując osoby, które je odrzucają.
Dewiacje te mogą również pojawić się u młodego człowieka na
zasadzie błędnego koła przemocy. Cyberprzemoc może przerodzić
się w stalking, w efekcie spowodować odrzucenie, w którym
mechanizmem obronnym mogą okazać się formy cyberprzemocy
skierowane na inne osoby.
Nie trudno zauważyć ile negatywnych emocji kumuluje się w
tym przypadku omawianych rodzajach dewiacji. Najczęściej jednak
jest tak, że dorośli tych wszystkich elementów z różnych powodów
nie dostrzegają. Młodzi ludzie próbują sami rozwiązać problem,
najczęściej jeszcze bardziej go komplikując.

123

Zdaniem J. Paluchowskiego Sieć jest środowiskiem, które ma
swoją specyfikę. Poruszanie się w dobrze znanym środowisku
nikomu nie sprawia większych problemów. Banalną czynnością jest
przechodzenie przez ulicę czy kupowanie w sklepie. Wystarczy
jednak znaleźć się paręset kilometrów od domu, by zorientować się,
jak nieodzowna staje się znajomość obcego języka czy choćby
podstawowa wiedza o tym, czy ruch na ulicy, którą zamierzamy
przekroczyć jest prawostronny czy lewostronny. Jako środowisko
działania człowieka Internet jest czymś względnie nowym. Żeby z
niego korzystać, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, pozwalającą na
poznawczą kontrolę nad otoczeniem i zdobyć niezbędne
umiejętności, zapewniające behawioralną kontrolę nad nim”217.
Młodzi ludzie wykorzystują nowe media powszechnie i bardzo
często, i ten fakt nie budzi wątpliwości. Część z nich robi to w
sposób właściwy, na przykład poszukuje wiedzy, nawiązuje
znajomości. Niestety mamy także do czynienia z tą częścią
młodzieży, która dzięki nowym mediom ucieka od realnego świata,
od najbliższych, a niekiedy również od samego siebie. Dlatego
powinniśmy nadal uczyć młodzież korzystania z nowoczesnych
technologii komunikacyjnych. Ponadto, aby media i dysfunkcjonalny
sposób korzystania z nich nie rozpowszechniał się coraz bardziej istotne
jest prowadzenie systematycznych zajęć profilaktycznych, które ukazują
przede wszystkim konsekwencje, które mogą dotknąć nie tylko sprawcę
cyberprzemocy ale i ofiarę. Istotnym elementem jest kształtowanie
empatii, która w odniesieniu do współczesnej młodzieży straciła na
wartości. Ale dzięki tej umiejętności można „wejść” w świat myśli,
przeżyć i pragnień drugiego człowieka, a co za tym idzie dostrzeżenia
konsekwencji wykazywania niewłaściwych zachowań względem niego.
Streszczenie
Wraz z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym następuje
znaczny wzrost patologicznych zjawisk wśród młodzieży.
Zachowania dewiacyjne, jako niezgodne z ogólnie przyjętymi
zasadami i normami w społeczeństwie, przejawia coraz więcej
młodych ludzi.
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Najbardziej powszechnym zjawiskiem jest agresja, której
dynamikę i formy stosowane przez młodzież cechuje duża brutalność
i bezwzględność. Wraz z rozwojem technologii informacyjnej
(Internet, telefony komórkowe) coraz bardziej powszechna staje się
cyberprzemoc. Mimo, że akty takiej agresji wyglądają niewinnie
przynoszą niejednokrotnie dużą krzywdę. Innym zjawiskiem
występującym wśród dzieci i młodzieży jest stalking, czyli
uporczywe i świadome prześladowanie. Jest to działanie
bezpośrednie i negatywnie wpływające na rozwój psychospołeczny
ofiary. Grupa rówieśnicza odgrywa bardzo istotną rolę w życiu
młodego człowieka, któremu zależy na akceptacji i możliwości
funkcjonowania w jej obrębie. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem
jest odrzucenie rówieśnicze, które niejednokrotnie wiąże się również
z agresją i prześladowaniem.
Analiza form i skutków poruszanych rodzajów dewiacji
wskazuje
na
konieczność
natychmiastowych
interwencji
profilaktycznych i wychowawczych. Wychowawcy, pedagodzy i
rodzice nie powinni przechodzić obok tego problemu obojętnie.
Summary
Modern youth's deviations
Along with intensive civilization development there is a
significant increase in pathological phenomena among youth.
Aberrant behaviours as contrary to generally accepted principles and
norms of society, are manifested by more and more young people.
The most common phenomenon is the aggression, which
dynamics and forms used by adolescents are highly brutal and
ruthless. With the development of information technology (Internet,
mobile phones) cyberbullying is becoming increasingly common.
Although such acts of aggression seem innocent, they often bring
great harm. Another phenomenon occurring among children and
adolescents is stalking, which is persistent and deliberate
persecution. This action is a direct and negative impact on the
victim's psychosocial development. Peer group plays a very
important role in the life of a young man, who depends on the
acceptance and ability to function within it. Peer rejection is a very
adverse phenomenon, which often is also associated with aggression
and persecution.

125

Analysis of the forms and effects of dealt types of deviation
indicates the need for immediate intervention by prevention and
education. Educators, teachers and parents should not pass by this
problem insensibly.
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Kulturowe uwarunkowania zaburzeń w odżywianiu
Wstęp
Różnorodne kultury potępiają łakomstwo uznając je jako słabość
ducha i jeden z grzechów głównych, a więc źródło innych wad i
słabości ludzkich218. Współcześnie zjawisku objadania się, a nawet
zwyczajnie – jedzeniu, towarzyszy prezentowanie postawy
dezaprobaty i niechęci. Już analizując treści reklam wyraźnie
dostrzega się zdecydowanie ambiwalentną postawę wobec jedzenia –
z jednej strony łakomstwo i typowo konsumpcyjny styl życia
prezentuje się w samych superlatywach, z drugiej natomiast kultura
masowa nakazuje przyjęcie idei bezwzględnego panowania nad
ciałem i jego impulsami z uwagi na przymus osiągnięcia rozmiarów
ciała zgodnych z powszechnie panującym kanonem piękna,
wskazując odchudzanie i kontrolowanie wagi, jako podstawowe
elementy pracy upiększającej ciało. W tym kontekście jedzenie i
związane z nim czynności jawią się, jako zagrożenie i niebezpieczna
przyjemność, budząca poczucie winy i konieczność zapłaty
wyrzeczeniem – słuszna, zatem okazuje się teza, że współczesna
kultura posługuje się jednocześnie dwoma sprzecznymi przekazami:
jedz! (bo pożywienia jest dużo, bo jest smaczne, bo poprawi ci
nastrój) i nie jedz! (bo grozi ci otyłość, bo szczupłość jest gwarancją
sukcesu życiowego, bo tylko smukłe ciało jest piękne) 219.
Zarówno każda kultura jak i społeczeństwo kieruje się
określonymi normami i zasadami zachowania, pozwalającymi
uczestnikom i członkom funkcjonować a zarazem wypełniać
podstawowe aktywności i działalności – w zależności od
osiągniętych i pożądanych warunków życia w społeczeństwie
wykształcają się konkretne normy społeczno–moralne oraz cenione i
pożądane w danej kulturze zachowania, niekoniecznie zrozumiałe
dla ludzi żyjących w odmiennych warunkach, co wiąże się również z
218
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przyjmowaniem różnorodnych norm zachowania czy też pełnienia
ról społecznych, wymagania osiągnięć oraz wyglądu zewnętrznego,
których obraz ulega licznym przemianom kultury na przestrzeni
czasu220.
Kontekst społeczno–kulturowy zaburzeń odżywiania jest obok
uwarunkowań
rodzinnych
i
określonych
predyspozycji
indywidualnych istotnym czynnikiem etiologicznym, czego
dowodem jest chociażby nasilone pojawianie się tych
nieprawidłowości w konkretnych warunkach ekonomicznych i przy
charakterystycznych trendach kulturowych będących wyznacznikami
zdrowia, wyglądu, osiągnięć oraz pełnionych ról społecznych, co
szczególnie związane jest ze specyfiką danej kultury oraz sytuacją
techniczną i ideologiczną.
1. Media główną przyczyną zmiany wizerunku kobiety
Interesującym zjawiskiem jest ewolucja głównych zasad i
podstawowych założeń w określonych kulturach, co ma związek z
istotnym wpływem kultury masowej na powstanie i rozwój zaburzeń
odżywiania – media, jako podstawowy środek przekazu wartości w
specyficzny sposób wiążą rozwój zaburzenia z tzw. fetyszem ciała,
charakterystycznym dla młodych kobiet postrzegających swoje ciało
w kategoriach najistotniejszego elementu własnej tożsamości221.
Istnieją badania, których wyniki potwierdzają zdecydowaną
zależność pomiędzy działalnością mediów a występowaniem
zaburzeń odżywiania pod postacią anoreksji i bulimii psychicznej, co
zauważalne
jest
chociażby
na
przykładzie
dziewcząt
zamieszkujących Fidżi, których do czasu pojawienia się telewizji w
1995 roku zaledwie 3% przyznało się do zachowań zmierzających do
obniżenia masy ciała, co w 1998 roku deklarowało już 15%,
natomiast sam wskaźnik ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania w
tych latach (1995–1998) wzrósł aż o 50% – wymagania kulturowe,
poprzez próby sprostania panującym standardom urody
propagowanym przez media, sięgają zatem górnym granicom
realności.
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Prezentowany przez media obraz kobiety, stanowiący
jednocześnie efekt drakońskich diet, działań wizażystów i forteli
technicznych, coraz bardziej oddala się od kontekstu rzeczywistości,
jednak wzorce te ulegają bezkrytycznemu zakodowaniu w kulturze,
zwłaszcza, jeżeli chodzi o społeczność młodych dziewcząt.
Popularyzowana przez media atrakcyjność fizyczna wiąże się
jednocześnie z wytworzeniem silnego stereotypu świadczącego, że
to, co jest piękne jest jednocześnie dobre i zarazem niezbędne –
lansowane standardy kulturowe jednoznacznie wskazują na związek
pomiędzy pięknem a pojęciem dobra.
Zyskanie aprobaty i akceptacji jest ściśle związana z problemem
wpływu społecznego, wywołującego, zwłaszcza u kobiet,
intensywną potrzebę podporządkowania się kulturowemu obrazowi
atrakcyjnego ciała, który w kulturze zachodniej dominuje w postaci
przede wszystkim szczupłej sylwetki – społeczno–kulturalna presja
posiadania i zachowywania szczupłej sylwetki jest formą
normatywnego wpływu społecznego, która bezpośrednio przyczyniła
się do rozprzestrzeniania się różnorodnych zaburzeń odżywiania.
W kulturze stale rośnie liczba dewiacji i osób
nieprzystosowanych do wymagań społecznych, z przyczyn zarówno
biologicznych jak i środowiskowych, co postuluje określenie norm
społecznych, jako zbyt sztywne, nieprzystosowawcze, niezgodne z
potrzebami człowieka, a zarazem oddające sedno nierealnych dążeń
do ideału współczesnego człowieka – badania naukowe wskazują
wysoki, bo sięgający 70, procent młodych kobiet (studentek)
niezadowolonych z wyglądu swojego ciała i pragnących stracić na
wadze, co jeszcze bardziej potęgują badania E. Koff’a i J. Rierdon’a
wskazujące na podobną liczbę (72%) 11–12letnich dziewczynek
uważających się za zbyt grube222.
Zatem posiadanie atrakcyjnego wyglądu i szczupłego ciała
stanowi wyznacznik poprawnego funkcjonowania społecznego, stąd
też sięgające rozmiarów epidemii zaburzenia odżywiania dotykają
coraz młodszej populacji.
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Wielu autorów zwraca uwagę na związek występujący pomiędzy
funkcjonującym w kulturze ideałem piękna a rosnącym wskaźnikiem
zaburzeń odżywiania – panujący przez stulecia model podziwianej,
krągłej kobiecej sylwetki, będący obrazem zdrowia i dostatku, dający
zarazem poczucie bezpieczeństwa (w razie głodu czy choroby)223 na
przestrzeni kolejnych lat uległ licznym przeobrażeniom. Intensywna
zmiana wzoru kobiecego ciała obejmuje szczególnie okres XX
wieku, co potwierdzają dokonane w oparciu o fotografie obecne w
kobiecych magazynach w latach 1901–1981 badania Silverstein’a,
Perdue’a, Peterson’a i Kelly’ego (1986) wskazując na serie zmian
kulturowego rozumienia pojęcia atrakcyjności kobiety –
uwzględniając na początku wieku wzór zdrowej, zmysłowej sylwetki
przechodzimy do korzeni kulturowej chudości lat 20–tych, co
stopniowo wyparte zostaje w latach 40tych, aż do przyjęcia w latach
50–tych za powszechnie uwielbianą i pożądaną ikonę ideału:
blondwłosą, kształtną Marylin Monroe, której kult przesłoniło
dopiero pojawienie się w latach 60– tych brytyjskiej, drobnej
modelki Twiggy, co wprowadza zupełnie nowe trendy społeczno–
kulturowe hołdujące szczupłej, a nawet coraz szczuplejszej
sylwetce224.
Dominujący w kulturze zachodniej i środowiskach
pozostających pod jej wpływem standard obrazu kobiety łączy się z
upowszechnieniem podejścia wiążącego ewentualną nadwagę z
odczuciami wyraźnie negatywnymi, zarówno w kontekście
społeczeństwo – jednostka jak i jednostka względem siebie –
stereotyp synonimu piękna popularyzujący szczupłość bądź wręcz
chudość, doprowadził do ujawnienia się tendencyjnego podejścia
uwielbienia, lepszego traktowania i uznania za sympatyczniejsze, a
nawet zdolniejsze osoby szczupłe. Szczupłość stanowiąc miarę
sukcesu, cenny atut atrybutu kobiety (urody), a także istotny element
poczucia tożsamości i pozytywnej samooceny stała się
podstawowym środkiem umacniania i rozwijania osobowości.
Tendencja ta doprowadziła wiele dziewcząt i kobiet do skrajnych
ograniczeń i stałych wyrzeczeń by sprostać panującym kanonom
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urody, co szczególnie trudne i zarazem niebezpieczne jest przy
występowaniu biologicznie uwarunkowanych predyspozycji do
tycia225 – skutkiem takiej społeczno–kulturowej presji jest szerzące
się zaburzenie oceny obrazu własnego ciała oraz negatywne
przekonanie na jego temat.
Paradoksalnie od pojawienia się patologicznie wychudzonego,
pożądanego modelu kobiecego ciała, przeciętna waga kobiet ciągle
wzrasta, co dowodzi siły kulturowego stereotypu, a zarazem jego
atrakcyjności – coraz trudniejszym okazuje się osiągnięcie oraz
utrzymanie lansowanych norm slim, z uwagi na wzrastające warunki
materialne i żywieniowe oraz ich urozmaicenie i dostępność.
Ponadto, specjaliści często podkreślają nierealną i niemożliwą do
osiągnięcia wizję kobiety propagowaną już od najmłodszych lat
życia dzieci, chociażby poprzez popularną lalkę typu Barbie, której
karykaturalne wymiary, lansujące wzór ciała, przeniesione
proporcjonalnie do rzeczywistości tworzą obraz kobiety ponad 50 cm
wyższej, 25 cm węższej w talii oraz o przynajmniej 30 cm większym
obwodzie biustu niż stanowi przeciętna – bardzo łatwo więc,
zwłaszcza młodej, dorastającej dziewczynie, wplątać się w błędne
koło odchudzania. Zdaniem J. Brumberg za to swoiste zjawisko
fetyszyzacji ciała i ujmowania go w kategoriach istotnego
komponentu tożsamości odpowiedzialne są przede wszystkim
przekazy medialne gloryfikujące obsesyjnemu pragnieniu
szczupłości226.
Intensywny nacisk społeczny uwidaczniający silną presje
posiadania kruchej sylwetki pod postacią zdjęć, artykułów, reklam
oraz programów telewizyjnych czy filmów, kształtuje wypaczony
obraz siebie u młodych kobiet, nastolatek, a nawet kilkuletnich
dziewczynek zmuszając je niejako do działań przekształcających
ciało na uznane za lepsze227.
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Anorexia nervosa jest zaburzeniem wyraźnie powstającym na
gruncie presji społecznej odnoszący się do należytego modelu
wyglądu – nastolatki czerpią ponadto wzorce od rówieśników i
rodziny, na których wpływa tu sama presja mody i reklamy, wobec
czego można stwierdzić, że presja ta działa niejako ze zdwojoną siłą.
Ograniczanie pożywienia, pokonanie pokus, a tym bardziej pewne
pierwsze efekty dają poczucie satysfakcji oraz uczucie zadowolenia z
siebie, co automatycznie umacniane jest przez wyżej wspomniane
czynniki
społeczno–kulturowe,
potwierdzające
słuszność
podejmowanych
działań,
z
pominięciem
uwzględnienia
jakichkolwiek zagrożeń. Oddziaływanie medialnego ideału piękna
znaczącym stopniu przyczynia się do powstania, a również
podtrzymania (trwania) zaburzenia z kręgu odżywiania się, co
świadczy o kolejnym, istotnym aspekcie jakim jest niedostateczny
wpływ rodziny na kształtowanie samoakceptacji i poczucia własnej
wartości u młodych kobiet, w szczególności nastolatek228.
2. Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia odżywiania charakterystyczne są zwłaszcza dla tych
krajów, w których żywność nie stanowi problemu, a z uwagi na jego
obfitość możliwe jest dowolne nim manipulowanie, w tym
odrzucenie, co warunkuje istotnie wyższy wskaźnik występowania
chorób jak anoreksja czy bulimia w krajach wysokorozwiniętych niż
w krajach afrykańskich, azjatyckich czy latynoamerykańskich, gdzie
praktycznie nie odnotowuje się zaburzeń odżywiania – w kulturach
uboższych również jasno wyznaczone są role poszczególnych
członków rodziny, co skłania do wysunięcia wniosku, że w krajach
tych mamy do czynienia ze znacząco zdrowiej funkcjonującym
społeczno–kulturalnym pojęciem normy229.
Ideał piękna we współczesnej kulturze jawi się jako obraz
młodej, ekstremalnie (aż do granic choroby) szczupłej, ale
jednocześnie uśmiechniętej (rzekomo szczęśliwej) kobiety. Niemal
wszystkie przypadki zaburzeń odżywiania rozpoczyna proceder
odchudzania, stanowiący próbę podołania wymaganiom społecznym,
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przez co młode dziewczęta wpadają w błędne koło odchudzania,
chronicznego stresu, nieustannych frustracji oraz poczucia winy,
które znacząco potęguje coraz niższe poczucie własnej wartości
(występujące zwłaszcza wskutek nieustannego porównywania się
uznanymi ideałami). Ulegający stałym wzmocnieniom mechanizm
tak wytwarzających się zależności wyjaśnia wpływ czynnika
społeczno–kulturowego na powstawanie kolejnych postaci z kręgu
zaburzeń w odżywianiu, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z
wyrazem radzenia sobie z wymogami społeczeństwa odnośnie
wyglądu, pełnienia ról i osiągania sukcesu230.
Temat
szkodliwego
oddziaływania
spopularyzowania
szczupłości podejmowały również amerykańskie feministki, atakując
wywierany przymus z zachowania nienaturalnie szczupłej sylwetki
oraz dokonując ostrej krytyki mediów i prowokowanej przez nie
fetyszyzacji
i
gloryfikacji
obrazu
kobiecego
ciała,
współwystępujących z poglądem wymagającym od kobiet by były
piękne, szczupłe, by były dobrymi żonami i oddanymi pracownikami
– choć w swoich apelach feministki podejmowały różną tematykę, to
jednak istotny dla danej problematyki jest fakt słusznej krytyki
niekorzystnie oddziaływującego (szczególnie na dzieci) kultu i
afirmacji walorów indywidualnych, tworzącego niewłaściwy
stosunek do własnego ciała231.
Ulegający nieustannym przemianom stereotyp współczesnej
kobiety dotyczący posiadania rodziny, realizacji ambicji
zawodowych i wyglądu zewnętrznego stale wywołuje mniej bądź
bardziej uświadomione konflikty – wielu autorów jest zdania, że
zaburzenia odżywiania, zwłaszcza anoreksja i bulimia, jednocześnie
dowodzą istnienia tych sprzeczności, wywołanych próbami
sprostania wymogom posiadania szczupłej figury, jako niezbędnego
elementu sukcesu życiowego i, z drugiej strony, propagowaniem
nieograniczonej konsumpcji232.
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Współczesne społeczeństwo stawia wyraźny znak równości
między wyglądem zewnętrznym a przymiotami osobowości. Uznany
ideał funkcjonuje zarówno w aspekcie indywidualnym jak i
kulturowym (zbiorowym), jednak niekiedy niemożliwe jest
jednoznaczne określenie czy dane poglądy stanowią osobiste
preferencje, czy też ich źródło stanowi szeroko pojęta kultura.
Starożytne kultury tworzyły już swoje własne kanony piękna,
które ulegały wielokrotnym przemianom na przestrzeni wieków,
jednak uznany obecnie ideał jeszcze nigdy tak dalece nie odbiegał od
ludzkiej natury i uwarunkowań.
Zauważalny jest wzrost świadomości populacji odnośnie zachowań
sprzyjających utrzymaniu zdrowia, kondycji i urody – tendencje te
odznaczają się w zasadzie pozytywnym aspektem, niepokojące jednak
mogą być, powstające jako efekt tych oddziaływań, paradoksalne skutki
w postaci uzależnień i innych zaburzeń. Zmiany polityczne i wpływ
kultury zachodniej wywołały w naszym kraju przemiany kulturowe i
obyczajowe, przez które zapanowała dominacja nieustającego
pragnienia, którego znamieniem jest wygląd stanowiący o zdrowiu,
sprawności fizycznej i umysłowej oraz lepszych perspektyw.
Niektórzy autorzy podejmują problem ukrytych sprawców
nałogu jedzeniowego wskazując poza mass–mediami lekarzy,
dietetyków, przemysł farmaceutyczny, spożywczy a także
odzieżowy233 – z jednej strony media propagują ograniczenia
jakościowe pokarmu, jednocześnie reklamami pobudzając
zmysłowość pokarmową, z drugiej strony lekarze i dietetycy
utrwalają postawy lękowe wobec jedzenia sprowadzając już drobną
nadwagę do kategorii choroby.
Medycyna już od początków naszego życia prezentuje nam,
oparte o statystyki, tabele wagi oczekiwanej względem osiąganego
wzrostu i proponuje tym samym rozmaite sposoby, również dla
zachowania szczupłej sylwetki – zalecenia te jednocześnie popiera
przemysł
farmaceutyczno–dietetyczny,
wzbogacając
rynek
spożywczy w produkty nowej kategorii, tzn. o obniżonej zawartości
tłuszczu czy wyeliminowanym cukrze (najczęściej poprzez
zastosowanie sztucznych substancji słodzących), co wzmaga niejako
lękową postawę względem jakości pokarmów, będącą często
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punktem wyjścia późniejszego nałogu żywieniowego. Paradoksalnie
przedstawia się również kwestia równoczesnego wymagania
względem kobiecej sylwetki wrażenia wiotkości i umięśnienia, co S.
Bordo podsumowuje zwracając ku ideałowi współczesnego ciała
kobiety balansującego z jednej strony na zasadzie minimalistycznej,
z drugiej – atletycznej, zatem stwierdzić można, że dieta i
intensywne ćwiczenia fizyczne są najbardziej oczywistym
mechanizmem normalizacji ciała i tworzenia tożsamości
zorientowanej na samokontrolę234.
Poprzez różnorodne techniki orientujące się na modyfikacji
wyglądu ciała, poprawie kondycji, a przy tym i zdrowia, zauważalna
staje się w tym procesie rola rozumu dyscyplinującego całe ciało,
sprowadzone do pozycji obiektu ulegającego dowolnym
modyfikacjom – M. Featherstone ujmuje ten problem używając w
kontekście różnorodnych dóbr pojęcia maszyny jako terminu
symbolizującego metaforycznie ludzkie ciało, która z racji obecnego
stanu społeczno–kulturowego wymaga obsługi, tzn. troski i uwagi
pozwalającej na zachowanie jego maksymalnej wydajności, w
konsekwencji czego ciało ludzkie i tożsamość podlegają ocenie w
kategorii efektu lub jego braku, sukcesu bądź porażki w procesie
podporządkowania się wymagającym normom społecznym.
Podkreśla się, że ciało stanowi jeden z najważniejszych i
najintensywniej eksponowanych symboli kulturowych jako model
konkretnych elementów rzeczywistości i głęboko kształtujący
dyskretnymi mechanizmami kontroli, za pośrednictwem ekranów
telewizyjnych, mass–mediów, internetu, reklam czy dyskursów
medycznych, cielesność ujętą w kategoriach wytwarzanego,
sprzedawanego, reklamowanego i pożądanego produktu – życiu w
cieniu ciała towarzyszy chroniczna obawa o zdrowie, strach przed
starością i śmiercią, ciągłe poszukiwanie oznak starzenia się i
podejmowanie prób zaistnienia, pragnienie urozmaiconych
doświadczeń emocjonalnych, fantazji o wszechmocnej, wiecznej
młodości (ciało hedonistyczne zastępuje ciało produkcyjne XIX
wieku).
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Sprzyjająca mechanistycznej wizji ciała jako zbioru części
współczesna medycyna i kultura konsumpcyjna przekonują do
zastosowania odpowiednich ćwiczeń, diet, zabiegów higienicznych,
a nawet chirurgicznych by uzyskać pożądany wygląd, umacniając
obraz, w którym jednostka, szukając oznak choroby, starzenia się,
wad i słabnących punktów mogących zmniejszyć jej atrakcyjność,
stale obserwuje i usiłuje zmienić swoje ciało, które stało się
swoistym fetyszem, wartością samą w sobie – zaburzenia
odżywiania, jak anoreksja i bulimia, są więc wyrazem trudności
przeżywanych przez dziewczęta i młode kobiety w procesie
określania własnej tożsamości psychoseksualnej lub konfliktu
między własnymi potrzebami a pragnieniem spełnienia wysokich
oczekiwań społecznych, jednak zasadniczo dążenie do zachowania
szczupłej sylwetki, pozostaje w sprzeczności z biologią, gdyż
utrzymanie dziewczęcej, a nawet dziecięcej, figury jest trudne do
pogodzenia ze zmianami zachodzącymi w ciele kobiety.
Współczesna kultura jest niezwykle skoncentrowana na
kwestiach ciała, jego sprawności, co ściśle wiąże się z kultem
młodości i idącymi za tym sposobami redukowania lęku przed
przemijaniem, starością oraz śmiercią – w efekcie tych intensywnych
przemian kulturowych ciało funkcjonuje współcześnie na zasadzie
swoistego fetysza, podlegającego ciągłej i ścisłej kontroli, a obsesja
szczupłości, której towarzyszy przekonanie o prozdrowotnym
charakterze diet i ograniczeń żywieniowych, przyjmuje postać presji
kulturowej, bezwzględnie określającej wartości i standardy
wpływające na nastawienia i zachowania w stosunku do kształtu i
wagi ciała, szczególnie w okresie dojrzewania i młodości235.
Psycholodzy określają zaburzenia odżywiania jako rozpaczliwy
krzyk współczesnych kobiet zagubionych w przekazach wartości
ważnych i zarazem niezbędnych do osiągnięcia szczęścia i sukcesu –
przesadna afirmacja walorów indywidualnych utworzyła w naszej
kulturze fałszywy stosunek do własnego ciała, stanowiącego rodzaj
narzędzia władzy, które można, a nawet należy stale kształtować i
kontrolować, dając tym samym dowód siły przezwyciężania nawet
potrzeb wpisanych w naturę człowieka.
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Nadrzędne wartości, które człowiek za wszelką cenę pragnie
zachować i utrzymać stanowi dziś wygląd, szczupła (lub atletyczna)
sylwetka, kondycja (sprawność) fizyczna, będące nie tylko
synonimami dobrego samopoczucia, ale i wyższej samooceny oraz
sprawnego funkcjonowania – współczesny młody człowiek
koncentruje się na tym, co zewnętrzne, często z braku głębszych
wartości i wskutek poddania się wszechobecnemu kultowi ciała.
Dokonane rozważania wymagają dodatkowego zwrócenia się w
kierunku powszechnych zmian kulturowych obejmujących
uwzględniane wzory odżywiania, które stanowi podstawowy,
bezwzględnie naturalny i niezbędny aspekt życia każdego człowieka,
jednak w kontekście tym S. Bordo zauważa, że wbrew pozorom,
większość ludzi wobec panującego dyskursu diety i jedzenia
przejawia poważne trudności przy konsekwentnym przyjmowaniu i
wypełnianiu powierzonych bądź przypisywanych ról i wzorów –
człowiek oscyluje między sprzecznościami jeść i nie jeść, pozornym
kompromisem rozwiązując konflikt przez przestrzeganie surowych
zasad restrykcyjnej diety w dzień, i przeważnie kapitulacji
postanowień wieczorem lub w weekendy, zwiększając tym samym
władzę
konsumpcyjnego
nasycenia
i
masochistycznego
zaprzeczenia, które tworzą obraz współczesnego człowieka,
nieposiadającego w kwestiach żywieniowych konkretnych
ograniczeń, a mimo to utrzymującego wymagany wzór idealnej
(szczupłej) sylwetki236.
Zaburzenia odżywiania, szczególnie, jeżeli chodzi o ściśle
związane z poczuciem kontroli jak anoreksja, bulimia czy
kompulsywne objadanie się, często opisywane są w kategoriach
rezultatu prowadzenia przez młode kobiety specyficznej walki ciała z
jego potrzebami
i pragnieniami
wskutek ucieleśnienia
obowiązujących aktualnie kanonów i ideałów urody, gdzie
spożywanie konkretnych produktów, prowadzenie ścisłej diety czy
głodówki,
stanowią
główne
narzędzie
do
osiągnięcia
zinternalizowanego celu – kulturowy czynnik ryzyka anoreksji
należy, zatem rozpatrywać w kategoriach swoistego bodźca
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wyzwalającego proceder określonych zachowań żywieniowych,
często uzupełnianych ogólnie dostępnymi w obrocie handlowym,
specyfikami i środkami wspomagającymi proces odchudzania,
głównie poprzez hamowanie uczucia głodu237.
Kształtowanie preferencji i sposobów odżywiania się, będące
długotrwałym procesem intensywnie przebiegającym już od
pierwszych lat życia, stanowi pewną wypadkową różnorodnych
czynników, takich jak chociażby uwarunkowania genetyczne,
wyuczone sposoby spożywania pokarmów czy czynniki kulturowe –
realizacja podstawowej i naturalnej potrzeby utrzymania równowagi
metabolicznej, zwłaszcza przy wzmożonym zapotrzebowaniu
energetycznym w okresie wzrostu i dojrzewania, również kształtuje
się przez procesy uczenia się, jednak wpływy kulturowe wywołują
dynamiczne zmiany diety proponowanej przez rodziców, którym
szczególnie w pierwszym okresie życia przypada dominująca i
decydująca rola, w późniejszym okresie stopniowo wypierana przez
autorytet mediów, modę oraz zewnętrzne opinie i postawy
rówieśników w zakresie diet i wyglądu, zatem wpływ czynników
kulturowych na kształtowanie obrazu własnego ciała i sposobów
odżywiania, zwłaszcza w okresie dojrzewania, jest najbardziej
zagrażającym238.
3. Aktualne paradygmaty zdrowego odżywiania
Aktualne paradygmaty zdrowego odżywiania szczególnie
dotykają ograniczeń energetycznych (kcal), ilości spożywanego
cukru, woli i tłuszczów, z jednoczesnym przeświadczeniem, że
zdrowe dziecko nie powinno być zbyt szczupłe, jednak panują
również przeświadczenia, że na przykład o ile chłopcom wypada
prosić o tzw. dokładkę, o tyle dziewczęta powinny stanowczo
zachować umiar – dodatkowo, współczesne społeczeństwo,
kultywujące szczupłej sylwetce, prezentuje i dopuszcza coraz mniej
korzystne wzory w postaci zabawek i wybranych, przeważnie
przetworzonych wycinków rzeczywistości, z którymi już dziecko
styka się w życiu codziennym, uruchamiając proces podstawowej
identyfikacji w kontekście ciała, co następnie wzmacniają medialne
237
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wzorce reprezentacyjnych ciał, wobec czego mamy do czynienia z
karykaturalnym zbiorem pożądanych współcześnie wartości239.
Okres adolescencji polega nie tylko na zmianach fizycznych,
wiążących się również z przyrostem tkanki tłuszczowej u
dorastających dziewczynek – dotyczy także istotnego procesu
kształtowania substytutów własnej tożsamości i podstaw
generujących charakter osobowości, co poważnie zaburzać może
pewnego rodzaju społeczny brak akceptacji postępujących zmian
fizycznych. W związku z odmiennym charakterem socjalizacji kobiet
i mężczyzn w kulturze zachodniej, zainteresowanie osiągnięciem i
utrzymaniem niskiej wagi ciała przypadało zdecydowanie na płeć
żeńską – głębokie przemiany kulturowe doprowadziły jednak do
występowania paradoksalnych dotychczas zjawisk, którymi jest nie
tylko coraz częstsze hołdowanie nieco chłopięcej, umięśnionej
budowie kobiety, ale i do alarmującego wzrostu występowania
jadłowstrętu psychicznego u mężczyzn.
Liczne wzorce w zakresie odżywiania się związane są z
przekazami kultury popularnej dostarczającymi coraz to kolejnych
dowodów na uwarunkowany atrakcyjnością cielesną (szczupłością)
sukces – zgodnie panującym kanonem mody bycie osobą szczupłą i
spożywanie produktów typu light (tzw. lekkich) jest standardowym
zachowaniem obowiązującym w kulturze.
Badania dowodzą istnienia silnego związku spożywania
produktów light z poczuciem kobiecości, świadczącego o
podwyższeniu samooceny, w tym kontekście zależnym od szczupłej
sylwetki i niskokalorycznej diety, jako podstawowego wskaźnika
kobiecości – szczupłość stanowi jedną z najbardziej poważanych i
pożądanych przez młode dziewczęta i kobiety wartości,
przedstawianych w kategorii poczucia szczęścia na ekranach
telewizorów czy okładkach pism, co w praktyce jednak okazuje się
nieustanną walką z ciałem i psychiką, nierzadko skutkującą utratą
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kontroli nad sobą i kolejnymi wydarzeniami prowadzącymi w
konsekwencji do poważnych zaburzeń240.
Współcześnie, zatem, sposób odżywiania jednostki warunkują,
typowe dla danego społeczeństwa, aktualne tendencje i mody,
prezentujące zasadniczy dla większości społeczeństw wspólną
prawidłowość spożywania przez kobiety znacznie mniejszej ilości
żywności niż płeć męska, przy równoczesnym zachowaniu
ograniczeń energetycznych (kalorycznych) przypadających posiłkom
odpowiednim dla płci żeńskiej. Jednocześnie obok lokalnych
tendencji i obyczajów istotną zmienną sposobów odżywiania się jest
konkretny okres historyczny, z charakterystycznymi dla niego
warunkami życia – w krajach zachodnich XX wieku wzrost
dobrobytu i zwiększające się znaczenie massmediów wpłynęły na
kształtowanie się wizerunku ciała i wzorców odżywiania, przede
wszystkim przez wzorce medialne, konsekwentnie dostosowane do
potrzeb marketingowych. Przemysł odchudzający dynamicznie
prosperuje, zarabiając na, często wyimaginowanych, kompleksach
zwłaszcza młodych kobiet, zdominowanych poczuciem rzekomej
konieczności bycia chudym, do czego drogą ma być wspomagane
zestawem specyfików odchudzających, spożywanie specjalnych,
bezwzględnie niskokalorycznych produktów. Paradoksalnie,
rozpowszechnieniu zarówno specjalnych produktów żywieniowych
typu light i niezbędnych środków farmaceutycznych, mających
zapewnić idealną sylwetkę, towarzyszy jednoczesne, natarczywe
zachęcanie za pomocą reklamy do korzystania ze smakowitych,
niekoniecznie zdrowych rozkoszy podniebienia, wobec czego nie
dziwi fakt rozpaczliwego poszukiwania satysfakcjonującego
rozwiązania konfliktu jeść czy nie jeść, którym często stają się
zaburzenia odżywiania jak anoreksja czy bulimia.
Promowane standardy w zakresie odżywiania się wskazują na
konieczność stałego ograniczania się i tzw. bycia na diecie ze
względu na stan zdrowia czy dla poprawy kondycji umysłowej albo
też polepszenia sprawności fizycznej – niemal każde wydanie
popularnego czasopisma dla kobiet prezentuje różnorakie propozycje
240
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modnych i niesamowicie skutecznych diet, zachęcając do
notorycznego odchudzania się, motywowanego kolejno czy to
początkiem wiosny, zbliżającymi się wakacjami, wiekiem bądź
wieloma innymi, często niedorzecznymi uzasadnieniami,
bezwzględnie nakazującymi podjęcie się wyszczuplającego procesu
wyrzeczeń (jednocześnie te same czasopisma na kolejnych stronach
przedstawiają szereg polecanych przepisów kulinarnych na smaczne
i oczywiście wysokokaloryczne dania i desery). Propagowanie
odchudzania i równoczesne zachęcanie do jedzenia przyjmuje postać
błędnego koła, obejmującego coraz większe grupy i niestety coraz
młodszych osób, co dla producentów zarówno artykułów
spożywczych, jak i specyfików farmaceutycznych stanowi doskonałe
źródło dochodu.
Panująca ideologia niejedzenia i stałych ograniczeń
doprowadziła do przeniesienia aspektów tak podstawowej czynności
jak odżywianie na poziom kwestii problemowej, skutkującej
przekonaniem o zależności: szczupła sylwetka a powodzenie i
sukces, które popycha coraz szersze rzesze nastolatek do
podejmowania niekontrolowanych i ryzykownych eksperymentów,
takich jak zaangażowanie w ruch pro–ana bądź pro–mia, czy
stosowanie niebezpiecznych środków farmaceutycznych –
koncentracja na wyglądzie i chęć osiągnięcia nienaturalnie szczupłej
figury, będącej współczesnym synonimem sukcesu, doprowadza
młode dziewczęta do tak abstrakcyjnych i niewiarygodnych
zachowań, jak świadome stanie się anorektyczką, prowokowanie
wymiotów przy użyciu woreczków foliowych czy włóczki, albo
stosowanie specyfików katar bądź kaszel (np. tussipect, sudafed i in.)
wywołujących w połączeniu z kofeiną i aspiryną działanie
narkotyczne (zahamowanie apetytu, pobudzenie psychoruchowe,
podwyższenie ciśnienia tętniczego itd.).
Już przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),
w latach 2001–2002, badania zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej
prezentują wyniki świadczące o wzrostowych tendencjach ulegania
modzie na szczupłą sylwetkę i podejmowaniu różnorodnych działań,
ukierunkowanych na osiągnięcie idealnej figury, również przez polskie
nastolatki, wśród których, mimo, że tylko 4% dziewcząt i 7% chłopców
miało faktyczną nadwagę (wg BMI), aż 56% dziewcząt i blisko 20%
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chłopców wskazywało na niezadowolenie spowodowane osiągniętym
pułapem wagowym, z czego ponad 25% dziewcząt i 7% chłopców
przyznało się do prowadzenia stałej kontroli i regulacji wagi ciała,
głównie poprzez stosowanie określonej diety – wyniki te świadczą
jednoznacznie, że w rzeczywistości odchudzanie nie wiąże się z realnym
problemem nadwagi, lecz wynika z występujących coraz częściej
zaburzeń samooceny i nieprawidłowo wytworzonego obrazu własnego
ciała, co stanowi przykrą konsekwencję porównań z ideałami
lansowanymi przez media241.
Okazuje się, że poziom aspiracji i realizacja potrzeby
indywidualnie obranego sukcesu, jest wraz ze stylem życia i
określonym stosunkiem emocjonalnym do jedzenia, zespołem
decydujących korelatów zależności sposobu odżywiania i
uwarunkowań społecznych242.
Krakowskie Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia, regularnie
prowadzące specjalistyczne badania objęte programem Multi Center
Study of Eating Disorders Action B6, wskazując na istotnie
niepokojący fakt poważnego wzrostu liczby pacjentów z
zaburzeniami odżywiania, zwraca uwagę na deklarowanie
podejmowanych, rygorystycznych diet restrykcyjnych, przeważnie
głodówek, przez blisko 90% dziewcząt w wieku 10–20 lat, co
świadczy nie tylko o pokaźnym rozpowszechnieniu dewiacji w
zakresie żywienia wśród młodzieży, ale też o rozmiarach zjawiska,
osiągających już charakter syndromu kulturowego – biorąc pod
uwagę wysoki (90) procent kobiet w krajach zachodnio–europejskich
stale stosujących dietę odchudzającą i około 50%owy odsetek
okresowo regulujących wagę ciała poprzez zachowania
kompensacyjne, takie jak ćwiczenia, wymioty, stosowanie środków
przeczyszczających i głodówek, można określić nadmierne
zaabsorbowanie odżywianiem i jego konsekwencje na
powierzchowność, jako zjawisko typowe dla współczesnej kobiety
zachodniej. Już 80% dziewcząt w okresie adolescencji rozpoczyna,
trwający później nawet przez całe życie, proceder ciągłych bądź
powracających zabiegów odchudzających, wskutek czego,
241
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zafiksowane na kwestiach odżywiania, ciągłym korekcjom sylwetki i
regulacjom masy ciała poświęcając najlepszy okres życia – stałe
zaabsorbowanie kwestią odżywiania, kształtem, figurą i wagą ciała,
nierzadko związane z rezygnacją z innych aktywności czy
obowiązków na rzecz kontrolowania skuteczności podejmowanych
działań, charakteryzuje wszystkie postacie zaburzeń odżywiania
(również niesklasyfikowane) określane współcześnie również
terminem zespoły nałogowych zachowań jedzeniowych. Wielu
autorów udział w dynamicznym rozprzestrzenianiu się nałogu
jedzeniowego przypisuje lekceważącej wieloletnie objawy
prodromalne postawie lekarzy i psychologów - zwykle środowisko
medyczne, mimo widocznych wcześniej symptomów, problem
zaburzenia odżywiania zauważa dopiero w sytuacji ewidentnego
zagrożenia życia poważnie rozwiniętą anoreksją lub bulimią
psychiczną, gdzie pomoc specjalistyczną przeważnie stanowi
hospitalizacja eliminująca ryzyko (w wielu przypadkach przyjmująca
formę tylko tzw. utuczenia osoby chorej), z pominięciem niezbędnej
terapii psychologicznej.
Zaburzenia sfery odżywiania oraz ich tendencyjny wzrost
rozprzestrzenienia wśród coraz młodszych osób, jako problem
niestety często bagatelizowany przez rodziców, pedagogów czy
nawet lekarzy, dowodzą zgubności współcześnie aprobowanych
wartości marketingowych i konsumpcjonizmu, prowadzących do
rozpoczęcia niekończącej się walki ze sobą i o siebie243 – wzmożony
nacisk społeczny na zaangażowaną troskę o szczupłość, według
podejścia socjokulturowego, jest niekwestionowaną przyczyną
upowszechnienia zaburzeń odżywiania (Seligman proponuje nawet
wprowadzenie zastępczego terminu zaburzenia odchudzania)244.
Z roku na rok, wraz z rozprzestrzeniającą się ideą konsumpcjonizmu,
przybywa osób niezadowolonych ze swojego wyglądu i podejmujących
zachowania, których efektem jest wystąpienie zaburzeń odżywiania – i
choć przesłanki kulturowe, według wielu autorów nie stanowią
samodzielnego czynnika wystąpienia choroby, niekwestionowaną
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pozostaje często decydująca rola, jaką odgrywają przy zaistnieniu innych
warunków sprzyjających rozwojowi tych nieprawidłowości245.
Podsumowanie
Propagowanie odchudzania i równoczesne zachęcanie do jedzenia
przyjmuje postać błędnego koła, obejmującego coraz większe grupy i
niestety coraz młodszych osób, co dla producentów zarówno artykułów
spożywczych, jak i specyfików farmaceutycznych stanowi doskonałe
źródło dochodu.
Panująca ideologia niejedzenia i stałych ograniczeń doprowadziła do
przeniesienia aspektów tak podstawowej czynności jak odżywianie na
poziom kwestii problemowej, skutkującej przekonaniem o zależności:
szczupła sylwetka a powodzenie i sukces, które popycha coraz szersze
rzesze nastolatek do podejmowania niekontrolowanych i ryzykownych
eksperymentów, takich jak zaangażowanie w ruch pro–ana bądź pro–mia,
czy stosowanie niebezpiecznych środków farmaceutycznych –
koncentracja na wyglądzie i chęć osiągnięcia nienaturalnie szczupłej
figury, będącej współczesnym synonimem sukcesu, doprowadza młode
dziewczęta do tak abstrakcyjnych i niewiarygodnych zachowań, jak
świadome stanie się anorektyczką, prowokowanie wymiotów przy użyciu
woreczków foliowych czy włóczki, albo stosowanie specyfików katar
bądź kaszel (np. tussipect, sudafed i in.) wywołujących w połączeniu z
kofeiną i aspiryną działanie narkotyczne (zahamowanie apetytu,
pobudzenie psychoruchowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego itd.).
Subtelnego oddzielenia nawet najbardziej restrykcyjnej diety od
zaburzenia odżywiania można dokonać wyłącznie uwzględniając
kwestie stosunku emocjonalnego danej osoby do jedzenia, zarówno
jako przedmiotu i czynności, a także emocjach wyzwalanych
poprzez jedzenie oraz szereg czynności podejmowanych w ramach
odchudzania – póki przyjmuje się możliwość porzucenia ograniczeń
żywieniowych z dnia na dzień mamy do czynienia z dietą, jeżeli
natomiast rezygnacja z obranego sposobu funkcjonowania wiąże się
z wpływem na psychikę zyskujemy obraz zaburzeń odżywiania.
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Streszczenie
Zastanawiającym problemem okazuje się wpływ, jaki na wzrost
zachorowalności na zaburzenia odżywiania, zwłaszcza anoreksję, ma
szeroko rozumiana kultura, powiązana m. in. ze zmieniającymi się
oczekiwaniami wobec kobiet i dramatyczną idealizacją szczupłego
ciała, prowadzącymi do przesadnego skoncentrowania się na
kwestiach wyglądu i intensywnego odchudzania się coraz młodszych
kobiet. Ponadto, jeżeli kultura podlega nieustannym zmianom,
niezwykle istotnym zagadnieniem pozostaje kwestia czy i w jaki
sposób, w wyniku przemian społecznych, zaburzenie zmienia się
samo w sobie.
Artykuł podejmuje problem aktualnego zagrożenia jakim jest
uleganie społeczno–kulturowej presji posiadania idealnej sylwetki
(na wzór promowanej przez media), skutkujące niejednokrotnie
występowaniem poważnych, zagrażających życiu zaburzeń w
odżywianiu się. Wskazane zostały aktualne tendencje kulturowe,
uwzględniające znaczenie przemian wizerunku kobiety dla
występowania zaburzeń odżywiania.
Prezentowany przez media obraz kobiety, stanowiący
jednocześnie efekt drakońskich diet, działań wizażystów i forteli
technicznych, coraz bardziej oddala się od kontekstu rzeczywistości,
jednak wzorce te ulegają bezkrytycznemu zakodowaniu w kulturze,
zwłaszcza, jeżeli chodzi o społeczność młodych dziewcząt.
Popularyzowana przez media atrakcyjność fizyczna wiąże się
jednocześnie z wytworzeniem silnego stereotypu świadczącego, że
to, co jest piękne jest jednocześnie dobre i zarazem niezbędne –
lansowane standardy kulturowe jednoznacznie wskazują na związek
pomiędzy pięknem a pojęciem dobra.
Zyskanie aprobaty i akceptacji jest ściśle związana z problemem
wpływu społecznego, wywołującego, zwłaszcza u kobiet,
intensywną potrzebę podporządkowania się kulturowemu obrazowi
atrakcyjnego ciała, który w kulturze zachodniej dominuje w postaci
przede wszystkim szczupłej sylwetki – społeczno-kulturowa presja
posiadania i zachowywania szczupłej sylwetki jest formą
normatywnego wpływu społecznego, która bezpośrednio przyczyniła
się do rozprzestrzeniania się różnorodnych zaburzeń odżywiania.
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Summary
A striking problem appears to the impact of culture on the surge
of cases with eating disorders, especially anorexia - the culture
associated with the changing expectations of women and dramatic
idealization lean body, leading to an exaggerated focus on the issues
of appearance and intense weight loss in younger and younger
women. In addition, if the culture is continually changing, highly
relevant issue is the question of whether, and how, as a result of
social change, changing disorder in itself.
Article raises the issue of of the current risk, which is
succumbing to the socio-cultural pressure to have a perfect figure
(modeled promoted by the media), often resulting in the occurrence
of serious, life-threatening eating disorders. In this article are
specified current cultural trends, which are changing the image of
eating disorders.
Presented by the media, image of women, which is the result of
draconian diet, makeup artists and technological tricks, increasingly
moving away from the context of reality, however, these patterns are
encoded in culture, especially when it comes to a community of
young girls. Popularized by the media, attractiveness is associated
with the form at the same time providing a strong stereotype that
what is beautiful is also good and at the same time necessary promoted cultural standards clearly indicate the relationship between
beauty and the concept of good.
A sense of acceptance is closely connected with the problem of
social influence that causes, especially in women, the intense need to
submit to cultural image of an attractive body that dominates
Western culture in the form of mainly slim - socio-cultural pressures
of having and maintaining a slim silhouette is a form of normative
social influence, which directly contributed to the spread of a variety
of eating disorders.
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Wpływy i zagrożenia duchowe we współczesnej kulturze
13 października 1884 roku w watykańskiej kaplicy 254. papież,
Leon XIII odprawia Mszę Świętą.
Po jej zakończeniu wpada nagle w ekstazę i doznaje niezwykłej wizji.
Znieruchomiały, blady na twarzy wpatruje się w jakiś niewidzialny punkt.
Zapytany, co było przyczyną tej głębokiej „zadumy”, odpowiedział,
że w wizji usłyszał głos, jakby rozmowę Jezusa z Szatanem:
Szatan – mogę zniszczyć Twój Kościół!
Chrystus – spróbuj tego dokonać.
Szatan – potrzebuje na to czasu.
Chrystus – wybieraj!
Szatan – wybieram wiek XX.
(widzenie Ojca Świętego Leona XIII)

Wstęp
Otaczająca nas rzeczywistość, w tak ogromnym stopniu
wykreowana przez media, zainfekowana jest chorobami
bezpośrednio zagrażającymi duchowości i świadomości człowieka.
Podstawowym wirusem toczącym umysł oraz duszę ludności jest
brak gruntownej wiedzy, a co za tym idzie lekkomyślność i
lekceważenie zagrożeń leżących w sferze przekazów podprogowych,
ezoteryzmu i szeroko rozumianej magii.
Na tak podatnym gruncie, spowodowanym zmiękczaniem
czujności ludzkiej – co za tym idzie wspomnianą niewiedzą – w
zatrważającym tempie rozwijają się zjawiska, które bardzo ogólnie
możemy nazywać chorobami duszy. Już w tym miejscu pragnę
zaznaczyć, że indywidualne opętania, dręczenia czy zewnętrzne
cierpienia fizyczne są chorobami indywidualnymi, natomiast
całościowo przekłada się to – i jest obustronnie powiązane – z
rozkładem społeczeństwa pod względem moralnym i etycznym, a
także na gruncie człowieczeństwa jako właściwości osoby ludzkiej.
Mówiąc krótko – problem stanowi realne istnienie szatana w świecie
przy jednoczesnym bagatelizowaniu jego osobowości.
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1. Przyczyny
Należy zwrócić uwagę, że od lat sześćdziesiątych ub. stulecia,
czyli od ery tzw. rewolucji obyczajowej jaka przelała się przez
tereny, których kultura wyrosła na wielowiekowej tradycji
chrześcijańskiej, da się zaobserwować upadek podstawowych
wartości etycznych i ponadczasowych wypływających z prawa
naturalnego. W totalnym rozprężeniu jakie zaczęło towarzyszyć
społeczeństwu pojawiło się wiele miejsca dla wartości, ruchów i
zjawisk jakie do tej pory nie egzystowały w zachodnioeuropejskiej
świadomości lub najzwyczajniej nie miały siły przebicia do
świadomości mas. Dotarcie do ludzkiej duchowości było tym
prostsze, że każda z „nowinek” duchowych jakie pojawiały się na
„rynku” była pięknie zakamuflowana pod hasłami „wyzwolenia”,
„wolności” oraz „miłości”, a jednocześnie popierana i promowana
przez wybijających się wówczas idoli tłumów.
Nie wolno zapomnieć o tym, że Zły zwycięża tak długo póki nie
jest dostrzeżony. Jego działanie zawsze dokonuje się z ukrycia. Cała
rzeczywistość, wraz z zagrożeniami przezeń niesionymi, jaka została
opisana powyżej przetrwała do dziś, a jedyna różnica polega na tym,
że nowinki przestały być nowinkami, a zostały zaadaptowane jako
jeden z elementów codzienności, zaś degrengolada postępuje.
Przechodząc do konkretnych zagrożeń trzeba jasno powiedzieć, że
źródłem każdego z nich jest Szatan. Poważnym błędem jest
postrzeganie go jedynie w formie ludycznej jako psotnego chochlika
lub jako ciemnej strony nas samych – mamy do czynienia z realnym
złem, najgorszą formą zbrodni i demoniczności, która nie kieruje się
niczym innym jak tylko pragnieniem zniszczenia wszystkiego co
piękne i co od Boga pochodzi.
2. Zarys zagrożeń
Skupmy się na podstawowych zagadnieniach z zakresu zagrożeń
sfery duchowej człowieka istniejącej we współczesnych realiach.
Istotnym zjawiskiem społecznym i religijnym (antyreligijnym) jest
New Age. Jest to nurt kulturowy, na który składają się setki
różnorodnych irracjonalnych ideologii, a także ogrom toksycznych
duchowości. Irracjonalizm z jakim przychodzi zmierzyć się we
współczesnych realiach oraz praktyki niosące zagrożenia duchowe
wyrosły z zachodnich tradycji magii, okultyzmu, wróżbiarstwa i
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spirytyzmu – tak możemy zdefiniować pierwsze ze źródeł praktyk
New Age. Drugim są tradycje religii niechrześcijańskich, głównie
wschodnich, trzecim zaś – współcześnie powstające propozycje w
dziedzinie rozwoju osobistego, zdrowia czy terapii, które są niczym
innym jak nowoczesną formą znanych od dawna przeróżnych
technik ezoterycznych246.
O praktykach New Age można powiedzieć, że są zwykłym
oszustwem, jak biorezonans czy homeopatia, lub też rodzajem
przesądu, błędu intelektualnego, jak irydologia, psychologia
transcendentalna czy programowanie neurolingwistyczne. Mogą też
okazać się zabobonem, czyli ukrytą formą toksycznej duchowości,
jak np. tarot, medytacja transcendentalna czy bioenergoterapia.
Robert Tekieli, znany dziennikarz i znawca tematyki sekt i
okultyzmu, praktyki oparte na oszustwie i przesądach nazywa
miękkim New Age natomiast te oparte na zabobonie, zatem niosące
zagrożenia – twardym New Age. Tego typu zagrożenia może nieść
„aikido, wiara w moc amuletów, polinezyjska praktyka magiczna
zwana huną, zachodnioeuropejskie jasnowidztwo, joga, magia,
numerologia, rediestezja, metoda kontroli umysłu według Silvy,
spirytyzm czy obcowanie z muzyką techno”247.
Człowiek na tzw. rzeczywistość demoniczną może otworzyć się
na dwa sposoby. Kultyczny - związany na przykład z wiarą w
amulety, wywoływaniem duchów czy ekstremalną muzyką metalową
o charakterze inicjacyjnym. Bardzo często jest to pozbawione
świadomości zwrócenie się do demona poprzez noszenie amuletu
bądź powtarzanie za wokalistą niezrozumiałych dla siebie formułek,
np. osobistego oddania się pod władzę demonów. Trzeba pamiętać,
że Szatan to istota po stokroć bardziej inteligentna od człowieka więc
z łatwością poddaje ludzi manipulacji. Podobnie każdy kto
przychodzi po pomoc do wróżki, jasnowidza, bioenergoterapeuty,
numerologa czy medium spirytystycznego zwraca się – nie mając
często tego świadomości – równocześnie ku demonicznej
rzeczywistości duchowej, która stoi za taką osobą. Wpadanie w taką
pułapkę jest naturalnie efektem nie tylko zaniedbania życia
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duchowego, w więzi z Bogiem, ale też zwykłej niewiedzy. Niestety
zawinionej. Warto wiedzieć, że jeśli jasnowidz zna jakieś nieznane
nikomu poza nami fakty z życia petenta, jeśli po wyjściu od
bioenergoterapeuty odczuwalne są sensacje na poziomie
somatycznym – uczucie ciepła, wędrujące mrowienie itp. – można
stwierdzić z całą pewnością, że dany „usługodawca” był osobą
inicjowaną w demoniczny świat duchowy248.
Jest też drugi sposób ściągnięcia na siebie problemów
duchowych. To praktykowanie form medytacyjnych i transowych,
ukrytych pod dziesiątkami różnych praktyk promowanych często w
środkach masowej komunikacji. Jako przykład należy tu wymienić
hipnozę, pismo automatyczne, rebirthing, reiki, polarity, techniki
kontroli i synchronizacji mózgu, wschodnie sztuki walki zawierające
ćwiczenia „koncentracyjne” i „rozluźniające” (tai chi, qigong), a aż po
techniki szybkiego czytania i supernauczania. Każde z nich to praktyki
zmieniające świadomość i jednocześnie wprowadzające w rodzaj
transu. Doprowadzające człowieka do stanu, w którym nie ocenia on
rzeczywistości przepływającej przez niego pod kątem racjonalności i
moralności. Takie otwarcie się na rzeczywistość transu powoduje
jednocześnie otwarcie się człowieka na świat nadzmysłowy. Otwarcie,
z którego mogą skorzystać, i często korzystają, demony.
Współczesne zagrożenia duchowe można uporządkować jeszcze
inaczej: zwracając uwagę na potrzeby, jakie zaspokajają. Egzorcyści
mówią o pięciu sferach rzeczywistości, z którymi kontakt przysparza
im najwięcej penitentów. Pierwszą jest rzeczywistość magii i
wróżbiarstwa. Drugą – wywoływanie duchów, spirytyzm,
channeling, podróże astralne, świadome śnienie. Trzecią –
inicjacyjna, ekstremalna muzyka metalowa oraz techno. Czwartą –
wschodnie praktyki duchowe, medytacyjne oraz sztuki walki. Piątą –
medycyna niekonwencjonalna249.
Aby uświadomić sobie skalę niebezpieczeństwa, a jednocześnie
opisać zjawiska będące rezultatem oddziaływania na jednostkę
ludzką przez zagrożenia istniejące w otoczeniu koniecznym jest
przywołanie w tym miejscu klasyfikacji, odnoszącej się do
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nadzwyczajnej działalności demona, dokonanej przez watykańskiego
egzorcystę ks. Gabrielle Ammortha SSP.
1. Dolegliwości zewnętrzne. Wskazujemy w ten sposób na te
cierpienia fizyczne (uderzenia, biczowania, potrącenia z różnymi
konsekwencjami, upadki przedmiotów, itp.), które spotykamy w
życiu niektórych świętych: Proboszcza z Ars, św. Pawła od Krzyża,
o. Pio, itp. i które nie są tak rzadkie jak to się może wydawać.
Odnosi się wrażenie, że szatan działa pozostając na zewnątrz osoby.
Gdyby napotkało się na działanie od wewnątrz, w tym wypadku
chodziłoby o obecność jedynie prowizoryczną, ograniczoną do czasu
trwania dolegliwości.
2. Opętania diaboliczne. Jest to najcięższa forma i pociąga za
sobą stałą obecność szatana w ciele ludzkim nawet jeśli działanie
szatańskie nie jest ciągłe: przeplatają się okresy kryzysów i
odpoczynku. Występują objawy czasowej blokady umysłowej,
intelektualnej, uczuciowej, blokady woli. Mogą wyzwalać się
gwałtowne reakcje, posługiwanie się językami nieznanymi przez
daną osobę, nadludzka siła, znajomość rzeczy ukrytych lub myśli
innych osób. Typowa niechęć do świętości, której często towarzyszy
bluźnierstwo. Tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym wobec
kamuflaży szatańskich.
3. Dręczenia diabelskie. Trzeba zawsze mieć na uwadze, że w
przypadku dręczeń istnieje wielka różnorodność objawów i spore są
między nimi różnice pod względem uciążliwości dla człowieka i
mocy. Dręczenia przybierają formę dolegliwości sporadycznych,
nieregularnych lub też dotykają zdrowia, pracy, uczuć, relacji z
innymi (niektóre skutki: zdenerwowanie bez powodu, tendencja do
całkowitego wyizolowania się, itp.) Mogą uderzać w jednostki lub
grupy, także bardzo liczne.
4. Obsesje diabelskie. Są to myśli obsesyjne, często absurdalne,
ale takie, że ofiara nie jest w stanie uwolnić się od nich dlatego żyje
w ciągłym stanie wyczerpania, z uporczywymi pokusami do
samobójstwa (proszę wziąć pod uwagę, że samobójstwo jest pokusą
obecną również w dwóch poprzednich przypadkach). Często
powodują jakby rozdwojenie osobowości. Wola pozostaje wolna, ale
jakby gnębiona przez obsesyjne myślenie.
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5. Nękania diabelskie. Poprzez to wyrażenie nie wskazujemy na
dolegliwości diabelskie w człowieku, ale na te, które dotykają miejsc
(domów, biur, sklepów, pól, itp.), przedmiotów (samochodów, lalek,
poduszek, materaców, itp.), zwierząt250.
3. Joga
Bardzo często we współczesnej kulturze błędnie przywołuje się
buddyzm jako jedną z religii. Wiele osób ulegających wpływom
współczesnych trendów, modzie oraz w wyniku przedstawienia
praktyk buddyjskich i hinduistycznych jako (pozornego) ratunku w
problemach emocjonalnych – stawia buddyzm i jego praktyki na
równi z innymi religiami i porzuca wiarę swoich przodków.
Propagując jogę określa się ją najczęściej jako ponadreligijny system
medytacji. Joga ma za zadanie wprawić medytującego w położenie
graniczące wręcz z błogostanem i wpłynąć dodatnio na jego postawę
wobec życia, prócz tego poprawić stan zdrowia, dodawać energii, a
także podwyższać inteligencję. Joga stanowi rdzeń religii Wschodu.
Wielu ludzi, sięgając po „naukowe metody osiągania pełni
potencjału”, daje się wtajemniczać w wierzenia i praktyki o
charakterze religijnym251.
Jak się okazuje nawet Carl G. Jung, badając zagadnienie
psychologii wschodniej medytacji, podkreślał podstawową różnicę
między medytacją chrześcijańską, a medytacją Wschodu:
Chrześcijanin pogrążony w kontemplacji nigdy nie powie: „Ja jestem
Chrystusem”, lecz wraz ze św. Pawłem wyzna: „Teraz zaś już nie ja
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Sutra powiada natomiast:
„Poznasz, że Ty jesteś Buddą”252. Kiedy Święty Piotr mówi o
chrześcijanach, którzy stali się uczestnikami boskiej natury, to ma na
myśli fakt, że grzesznikowi nadaje się jedynie dobra i świętości,
jakie miał pierwotnie w swojej własnej naturze zgodnej z naturą
Bożą, a które utracił przez grzech. Absolutnie nie oznacza to jednak
zatarcia granic pomiędzy naturą Boską, a ludzką. Bóg jest stwórcą i
podstawą naszej osobowości. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga jako
250
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istoty szczególne. Osobowość ludzka jest darem Boga, a nie
przeszkodą na drodze do oświecenia. I wreszcie Zbawienie to nie
deifikacja, a kiedy Chrystus odkupił ludzkość – nie uczynił
odkupionych równymi z Bogiem.
Wiele osób, które w przeszłości uprawiały jogę potwierdza, że
energie, które pobudza joga mają charakter naturalny, lecz od
pewnego momentu nie można wykluczyć obecności sił nieczystych.
Trzeba pamiętać, że w jodze, w której powtarza się mantry,
wywoływany jest rodzaj autohipnozy, która ma prowadzić zmysły i
umysł do oderwania się od rzeczywistości, a żaden z rodzajów jogi
nigdy nie jest czymś neutralnym253.
Bardzo celnie z punktu widzenia chrześcijańskiego
wypowiedział się na temat zagrożeń płynących z obcowania z jogą i
religią wschodu Jan Paweł II w książce „Przekroczyć Próg nadziei”.
Odpowiadając na pytania Vittoria Messoriego poruszył także kwestię
medytacji Wschodu: „Mistyka karmelitańska zaczyna się w tym
miejscu, w którym kończą się rozważania Buddy i jego wskazówki
dla życia duchowego. (…) Pomiędzy religiami Dalekiego Wschodu, a
w szczególności pomiędzy buddyzmem a chrześcijaństwem, jest
zasadnicza różnica w rozumieniu świata. (…) Wypada chyba
przestrzec chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na
rozmaite propozycje pochodzące z tradycji religijnych Dalekiego
Wschodu, a dotyczące na przykład technik i metod medytacji oraz
ascezy. W pewnych środowiskach stało się to wręcz rodzajem mody,
którą przejmuje się dość bezkrytycznie. Trzeba, ażeby najpierw
poznali własne dziedzictwo, żeby także zastanowili się czy mogą się
tego dziedzictwa ze spokojnym sumieniem wyrzekać”254.
Temat jogi jako szczególnie niebezpiecznej dla osób wyrosłych
w kulturze, tradycji chrześcijańskiej, wychowanych w duchu religii
katolickiej ostatecznie zdiagnozowała Kongregacja Nauki i Wiary w
dokumencie „O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej” z
15 X 1989r. W tym okresie na czele tego organu stał kard. J.
Ratzinger, który już wtedy dostrzegał zagrożenie płynące ze strony
buddyzmu. „Tego rodzaju propozycje są liczne i bardziej lub mniej
253
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radykalne: (…) nie wahają się umieszczać proponowanego przez
buddyjską teorię absolutu bez obrazów i pojęć na tym samym
poziomie, co majestat Boga objawionego w Chrystusie, który jest
większy niż cała rzeczywistość skończona. (…) Owe metody proponują
nie tylko porzucenie medytacji zbawczych dzieł Boga Starego i
Nowego Przymierza dokonanych w historii, ale także samej idei
Trójjedynego Boga, który jest miłością na rzecz zanurzenia się w
nieokreślonej otchłani boskości”255. Wydaje się, że ten fragment w
sposób dostateczny wyjaśnia gdzie leży podstawowa różnica i
zagrożenie wypływające z praktyk buddyjskich (w tym jogi) dla
każdego chrześcijanina.
4. Zagrożenia w kulturze
Dokonując ogólnej charakterystyki zagrożeń duchowych nie da
się pominąć tematu wpływu kultury na duchowość człowieka. Mam
tu na myśli przede wszystkim obszary programów telewizyjnych,
imprez masowych, literatury, filmu czy muzyki (techno itp.).
Przedłożenie tego problemu przy jednoczesnym wskazaniu na skutki
– zarówno indywidualne, które podlegają późniejszym interwencjom
egzorcysty, jak i zbiorowe, których efektem jest rozkład
społeczeństwa i rzeczywistość w takiej formie jaką obserwujemy –
konieczne jest dla ukazania drugiego oblicza kultury z którą
przychodzi nam obcować. Warto zarazem ukazać przeciwwagę w
omawianych obszarach (muzyki, filmu etc.). W wyniku swoistej
kontrrewolucji przeciwko „atrakcyjnemu złu” powstało wiele
ośrodków kulturowych, które w niezwykle podobnych formach
oferują te same formy rozrywki wyzbyte jednakowoż magicznych
przekazów i zagrożeń.
Zacznijmy od treści w popkulturze, które hołdują
antywartościom, choć nie zawsze czynią to w sposób klarowny i
otwarty, przeważnie następuje to w sposób zawoalowany. Jeśli
chodzi o treści przyswajane, zwłaszcza przez młode osoby to należy
w tym miejscu przywołać przykłady nie tylko ze świata filmu, ale
także książek czy czasopism. Lektura czasopism okultystycznych,
np. „Wróżka”, „Gwiazdy mówią”, „W.I.T.C.H.”, niesie z sobą
255
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niebezpieczeństwo inicjacji. Dla wielu osób takie stwierdzenie wyda
się mało wiarygodne, a jednak relacje księży (w tym egzorcystów), a
także osób posługujących się modlitwą uwolnienia nie pozostawiają
tu wątpliwości. Silne zaangażowanie emocjonalne, przesadna
fascynacja niezwykłymi tematami może doprowadzić do duchowego
związania. Do potężnych kłopotów. Dowodem na niebezpieczeństwo
płynące z lektury książek o Harrym Potterze, szczególnie przez
najmłodszych mogą być wyniki badań przeprowadzonych w Stanach
Zjednoczonych na potteromaniakacch. Po publikacji przez J.K.
Rowling ostatniego tomu przygód Harry’ego Pottera u fanów małego
czarodzieja
występują
objawy
zespołu
abstynenckiego
charakterystycznego dla alkoholików na odwyku. Amerykański
psycholog Jeffrey Rudski przebadał 4 tysiące miłośników Harry’ego
i u 10 procent zaobserwował między innymi depresję, utratę
łaknienia i bezsenność. Ponieważ na całym świecie sprzedano 400
milionów egzemplarzy powieści pani Rowling, liczba dotkniętych
tym syndromem może globalnie wynosić kilka milionów256.
Egzorcysta, ks. Aleksander Posacki, wskazuje na cały szereg
elementów, które epatują okultyzmem z książek J.K. Rowling –
wśród nich (przykład pierwszy z brzegu) jest blizna na czole
Harry'ego po ranie zadanej przez Voldemorta boli go stale, ale ten
ból jest swoistym "sejsmografem" stałej i głębokiej więzi z
Voldemortem-szatanem. Głęboką ontologiczną więź między dobrym
Potterem a złym Voldemortem wyraża choćby to, że czarnoksięska
różdżka Pottera jest pokrewna różdżce Voldemorta, ponieważ w obu
znajduje się pióro z ogona feniksa. Siły okultystyczne złego
Voldemorta i dobrego Pottera mają więc to samo źródło mocy.
Takich przykładów możnaby mnożyć…
W ostatnim czasie na rynku pojawił się nowy hit przeznaczony
dla najmłodszych. Chodzi o lalki z serii Monster High, których
sukces jako produktu dla dzieci został przekuty w cały przemysł
obejmujący także gry, nadruki na innym asortymencie i historyjki o
przygodach lalek. Zabawki z tej serii to, zdaniem Roberta Tekieli,
ewidentny dowód na to jak producenci asortymentu dla dzieci starają
się jednocześnie niszczyć ich wrażliwość: Oswajanie ich z taką
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estetyką kaleczy je. Te produkty reklamują się hasłami: „upiorne
ciuchy” czy „upiorne gry”, a upiorne oznacza po prostu złe,
brzydkie, ohydne − zauważa publicysta. Trzeba tu wspomnieć, że
wampir to symboliczne przedstawienie demona i to, co obserwujemy
jest ewidentnym igraniem z ogniem. Jak dotąd postacie wampirów w
klasyce literatury oraz ich ekranizacjach były postaciami w
najlepszym razie tragicznymi, a co do zasady uosabiały
szwarccharaktery. Komercyjna zabawa złem stała się częścią
współczesnej kultury i narzędziem marketingu. Robert Tekieli
ostrzega jednocześnie, że omawiane zarzuty dotyczą także
Bakuganów, którymi często bawią się chłopcy. Te zamknięte w
kulach istoty, jak wyjaśnia, wprowadzają dzieci w orientalny
światopogląd, który mówi o tym, że aby się rozwijać, trzeba
uruchamiać kolejne moce. „Proponując dzieciom takie zabawki,
wprowadza się je do „poczekalni” kultury śmierci. Trzeba jasno
powiedzieć, że wszystkie te niewłaściwe zabawki to przedszkola
okultyzmu i niechrześcijańskich poglądów” - wyjaśnia Robert
Tekieli, doradzając, aby w sytuacji, kiedy dziecko już je posiada,
zachęcić je do ich odłożenia, proponując atrakcyjną alternatywę.
Naturalnie takie alternatywy istnieją! Problemem jest natomiast
niedostateczne ich wypromowanie, które niestety nie zawsze
wypływa z braku wiedzy co do istnienia takiej alternatywy, ale
zwyczajna niechęć. Warunkiem sine qua non dla zrozumienia istoty
zagadnienia jest dostrzeżenie faktu, że zło zawsze jest pociągające i
ciekawe (co nie oznacza, że jednocześnie piękne), ma przy tym na
celu odciągnąć uwagę od dobra. Do tego niezbędne jest jednak
uciekanie się do metod nieczystych, zakradania się do ludzkiej
świadomości w sposób niepostrzeżony, sprawienia by umysł ludzki
nie dostrzegał istnienia innych wartości (dobra jako takiego) – gdyż
w otwartym starciu Zły Duch nie ma szans!
Alternatywą dla Harry’ego Pottera mogą śmiało być powieści
antymagiczne autorstwa Małgorzaty Nawrockiej, czy też po prostu
znane, lubiane i popularne na całym świecie „Opowieści z Narnii”
C.S. Lewisa, książki J.R.R. Tolkiena („Władca Pierścieni”,
„Hobbit”, „Silmarillion” etc.) czy gdyby sięgać jeszcze głębiej w
klasykę literatury świetną lekturą pozostaje „Mistrz i Małgorzata” M.
Bułhakowa. Z kolei pojawienie się na rynku Monster High sprawa,
że z tęsknotą konsumenci zaczną myśleć o krytykowanych dawniej z
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uwagi na nazbyt eksponowaną stronę anatomiczną lalkach Barbie.
Jednakowoż nie można było tamtym wyrobom postawić zarzutu
zwulgaryzowania, brzydoty, a tym bardziej epatowania treściami
należącymi do kultury śmierci.
Podejmując temat wampirów nie można przejść beznamiętnie
obok filmów, w których postacie dotąd jednoznacznie pokazywane
w sposób pejoratywny z racji swojej odpychającej fizjonomii, ale
przede wszystkim agresywności natury z jaką się wiążą historycznie
i etymologicznie, nagle stały się bohaterami, którym kibicują całe
zastępy widzów (wampiry – saga „Zmierzch”, zombie – „Warm
bodies” wejdzie w tym roku na ekrany kinowe). W sposób wyraźny
da się zaobserwować tendencje – szczególnie w hollywoodzkim
kinie – odchodzenia od tworzenia filmów przekazujących wartości
na których wyrosła zarówno Ameryka Ojców Założycieli jak i
chrześcijańska Europa. Co prawda w czasach „Ben Hura” czy całej
serii filmów o postaciach biblijnych również powstawały filmy o
zakamuflowanych treściach satanistycznych („Omen”, „Dziecko
Rosemary”), niemniej była to przytłaczająca mniejszość, a ekran nie
epatował brutalnością pokazywaną w sposób sympatyczny, zaś
kwestie erotyczne podawane były widzowi w sposób
wysublimowany, a nie w formie „żywego mięsa”.
Wreszcie treści jakie często są przekazywane w sposób
podprogowy, a niekiedy i otwarcie w muzyce. Od razu na wstępie
trzeba dokonać definicji dźwięków – w moim mniemaniu błędnie
określanych muzyką – określanych jako techno, które cieszy się dużą
popularnością na dyskotekach i wśród nastolatek. Techno są to
szamańskie rytmy podawane z potworną głośnością, psychoaktywne
wysokie dźwięki deformujące przebieg fal mózgowych, potężny beat
uderzający w serce i powodujący zaburzenia podobne do
epileptycznych. Efekt jaki otrzymujemy w wyniku takiej mieszanki
to trans. Odmienny stan świadomości. Problem jest większy, jeżeli
za ścianami czy parawanami – często otaczającymi tańczących –
rozmieszczone są symbole satanistyczne, okultystyczne czy
związane z kultem UFO. W umysłach bawiących się za pomocą
transu i przekazu podprogowego kodują się prawdziwe potworności.
Jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową czy ciężki rock to rzecz jest
nieco bardziej skomplikowana. Ciężki metal może stanowić
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inicjację, jednakowoż warto dokonywać rozróżnienia w tej materii –
powstało wiele nurtów będących odpowiedzią na pojawienie się
norweskiego black metalu (nurt ideologicznie powiązany
nienawiścią do katolicyzmu). Chrześcijańska odmiana określana jako
‘black” metal (czytaj: unblack metal) daje te same doznania w sferze
muzyki natomiast zupełnie inna jest przekazywana treść przez
zespoły. Formacje takie jak Horde (pierwszy band ‘blackowy’),
Antestor, Pantokrator, Hortor czy Frost Like Ashes są znakomitą
odpowiedzią na otwartych satanistów z zespołów Mayhem,
Gorgoroth, Carpatian Forest i wielu innych. Ogromnie istotnym
czynnikiem w sferze muzycznej – dla dostrzeżenia zagrożeń – jest
analiza i interpretacja tekstów oraz niekiedy osoby autora utworu.
Szczególnie w rejonach muzyki lżejszej, łatwo przyswajalnej.
Wbrew zarzutom moich częstych rozmówców typu: „Mnie to nie
dotyczy. Ja się tym nie interesuję więc nie wiem nawet co tam jest
przekazywane, a piosenka ładna” musimy pamiętać, że właśnie o to
chodzi demonowi. O lekceważenie i oddanie mu pola działania.
Zaskoczeniem może być dla wielu, że muzykami uwikłanymi w
działania na polu antyreligijnym (to także ma znaczenie) czy wręcz
okultystycznym są członkowie takich zespołów jak np. The Beatles,
The Rolling Stones, Led Zeppelin czy artystki: Madonna, Lady
Gaga. Z kolei fantastyczne świadectwo swojego nawrócenia czy po
prostu wiary dają muzycy zespołów heavy metalowych, które z racji
trudniejszego przyswajania mogą się wydawać groźniejsze. Alice
Cooper wręcz ostrzega przed zabawami okultystycznymi, gdy mówi,
że miał kontakt z wcielonym złem, przerażającą potęgą i tylko
Chrystusowi zawdzięcza swoje życie i to kim jest dziś. Podobnie lider
formacji Megadeth Dave Mustaine, który był na skraju wyczerpania z
powodu alkoholu i narkotyków, a dziś każdy koncert kończy słowami
„God Bless You!”. Perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden,
Nicko McBrain prowadzi kościelną scholkę i przekonuje do Jezusa
swoich kolegów. Takich przykładów możnaby mnożyć, ludzi którzy w
tekstach swoich piosenek dają świadectwo Jezusowi ( zespoły Black
Sabbath, TransSiberian Orchestra, Saxon), ale ta strona ich
działalności nie jest nagłaśniana.
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5. Prognozy
Nie da się ukryć, że czas jest trudny. Zarówno w sferze
wychowania dzieci jak i osobistego mierzenia się z pokusami dnia
codziennego stoi przed każdym człowiekiem ogromne wyzwanie.
Główny błąd popełniany przez osoby wierzące i deklarujące się jako
katolicy czy też szerzej – chrześcijanie, to lekceważenie działania
Szatana i uleganie atrakcyjności postępu i świata doczesnego, który
jest przecież królestwem Złego. Jednak nigdy człowiek nie zostaje w
takiej walce osamotniony, tak samo i dziś wiele jest narzędzi w
rękach Boga, które zsyła człowiekowi. Pojawia się coraz więcej
publikacji związanych z zagrożeniami dla duchowości człowieka
(książki i działalność R. Tekielego, G. Górnego, księży A.
Posackiego, M. Olszewskiego czy też Ojca Świętego Benedykta
XVI), gazety jak choćby „Egzorcysta” czy też w sferze popkultury
ww. nurty muzyczne, książki czy filmy („Rytuał”, „Egzorcysta”). To
wszystko pozwala mieć nadzieję, że społeczeństwo może już
niebawem otworzyć swoje oczy także na tą, tak bardzo złożoną
rzeczywistość.
Streszczenie
Otaczająca nas rzeczywistość, w tak ogromnym stopniu
wykreowana przez media, zainfekowana jest chorobami
bezpośrednio zagrażającymi duchowości i świadomości człowieka.
Podstawowym wirusem toczącym umysł oraz duszę ludności jest
brak gruntownej wiedzy, a co za tym idzie lekkomyślność i
lekceważenie zagrożeń leżących w sferze przekazów podprogowych,
ezoteryzmu i szeroko rozumianej magii. Na tak podatnym gruncie,
spowodowanym zmiękczaniem czujności ludzkiej – co za tym idzie
wspomnianą niewiedzą – w zatrważającym tempie rozwijają się
zjawiska, które bardzo ogólnie możemy nazywać chorobami duszy.
Już w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że indywidualne opętania,
dręczenia czy zewnętrzne cierpienia fizyczne są chorobami
indywidualnymi, natomiast całościowo przekłada się to – i jest
obustronnie powiązane – z rozkładem społeczeństwa pod względem
moralnym i etycznym, a także na gruncie człowieczeństwa jako
właściwości osoby ludzkiej. Mówiąc krótko – problem stanowi
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realne istnienie szatana w świecie przy jednoczesnym
bagatelizowaniu jego osobowości.
Swoje wystąpienie oraz całościowy tekst chcę poświęcić formom
w jakich zagrożenia duchowe występują w mediach, sferze
publicznej oraz kulturze. Mam tu na myśli przede wszystkim obszary
programów telewizyjnych, imprez masowych, literatury, filmu czy
muzyki (techno itp.). Ufam, że przedłożenie tego problemu przy
jednoczesnym wskazaniu na skutki – zarówno indywidualne, które
podlegają późniejszym interwencjom egzorcysty, jak i zbiorowe,
których efektem jest rozkład społeczeństwa i rzeczywistość w takiej
formie jaką obserwujemy – odniesie choćby w niewielkim stopniu
skutek w postaci potrzeby pogłębienia tematu w indywidualnym już
zakresie. Warto zarazem ukazać przeciwwagę w omawianych obszarach
(muzyki, filmu etc.). W wyniku swoistej kontrrewolucji przeciwko
„atrakcyjnemu złu” powstało wiele ośrodków kulturowych, które w
niezwykle podobnych formach oferują te same formy rozrywki
wyzbyte jednakowoż magicznych przekazów i zagrożeń.
Wszystko to ma na celu pokazanie, że prócz zagrożeń
dostrzeganych na co dzień (ochrona środowiska, narkotyki,
prostytucja, sekty, przemoc) istnieje niebezpieczeństwo gorsze, bo
ukryte, trudniejsze do wykrycia, a przede wszystkim „bardziej
przewlekłe”. W związku z tym uważam, że poruszenie
proponowanego przeze mnie zagadnienia ma swoją rację bytu.
Summary
Spiritual dangers and influences within contemporary culture
A reality surrounding us, shaped by media in such a big way, is
infected by diseases directly threatening human’s spirituality and
awareness. The most obvious virus consuming people’s minds and
souls - lack of profound knowledge and ingnorance of dangers lying
in the area of subliminal messages, esoterism and magic in a broad
sense. On a ground exposed like that, caused by constant weakening
of human vigilance, and the mentioned lack of knowledge coming of
it, there are occurrences developing rapidly, which we could
generally name as soul diseases. Herein, I would like to emphasize
that the personal possessions, obsessions or the external physical
suffering, are all individual diseases, while entirely they translate –
and that’s a mutual connection - to moral and ethical decay of
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society, also on the ground of humanity as properties of human
being. In short, the problem is a real existence of satan in the world
and simultaneous underestimating his personality.
My speech as well as the whole text is dedicated to the forms in
which these threats exist in the media, culture and public sphere. I’m
especially thinking of television programmes, mass events, literature,
movies and techno music. I believe that discussing this problem and
pointing out the results - both individual, which would later come
under interference of an exorcist, and collective, which result in
decay of society and reality becoming what we are noticing now –
will result in a personal need of deepening the matter on your own.
At the same time it’s worthwhile to see the counterbalance in
discussed areas (of music, film etc.). With a kind of
counterrevolution against an “attractive evil” came a lot of cultural
centers, which offer similiar form of entertainment, yet purified from
magical connections and threats.
All of this is to show that apart of the dangers noticed every day,
like drugs, violence, prostitution and environmental protection, exist
a much worse threat, well hidden and difficult to uncover, but most
of all – more “chronic”. Thereupon, I deem it wise to take up the
suggested subject.
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Katrzyna Edyta Zabratańska (UMCS)

Dyskryminacja płciowa kobiet na Ukrainie
Wstęp
Zagadnienie równego traktowania ze względu na płeć stanowi
jeden z kluczowych i fundamentalnych kierunków konstruowania
współczesnego ładu społecznego oraz gwarancji trwałego rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Zjawisko to dotyczy w takim samym
stopniu państw, które – parafrazując Geerta Hofstedego – określamy
jako będące reprezentacją kultury wysokiego kontekstu, jak również
młodych, postsowieckich demokracji, do grona których zaliczamy
Ukrainę. Niemniej we współczesnej rzeczywistości mamy do
czynieni z dwoma wykluczającymi się i oksymoronicznymi
kwestami, jak dyskryminacja i stereotypizacja płciowa i mechanizmy
ich przeciwdziałania, które to procesy funkcjonują paralelnie.
Dyferencjonowanie ze względu na płeć, zwłaszcza z silnym
pierwiastkiem dyskryminacyjnym, jawi się jako symptom
degrengolady społecznej, regresu, sprzeniewierzenia zasad
demokracji. Włączenie kobiet w nurt życia społecznego, eksplikacja
i ekspresja ich potrzeby partycypacji i eksponowania wkładu
merytorycznego jest jednym z niezbędnych warunków
cywilizacyjnego equllibrium, czynnikiem zapewniającym koherencje
i kohezję społeczno-kulturową. Jest to imperatyw sui generis,
którego operacjonalizacja jest obligatoryjnym warunkiem rozwoju
obywatelskiego i sukcesywnie, choć nie bez perturbacji,
absorbowanym na Ukrainie.
Poziom
deklaratywnej
kompetencji
w
zakresie
implementowania polityki równościowej na Ukrainie zdaje się być
wysoki, niemniej warstwa pragmatyczna i prakseologiczna, mają
szereg mankamentów. Dlatego też na Ukrainie podejmowane są tego
rodzaju aktywności i wskazywana jest aksjonormatywna potrzeba
nobilitowania kobiet, partycypacji, kreowania dialogu i profilaktyki
ekskluzji społecznej. Niemniej realizowane działania wydają się być
niewystarczające, a co więcej w publicznym dyskursie dostrzegalne
są komponenty utrwalające akty dyskryminacji i stereotypizacji. W
związku z tym coraz intensywniej i częściej środowiska o
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charakterze feministycznym, genderowym werbalizują apel o godną,
równą i włączającą obecność kobiet na Ukrainie.
1. Pojęcie równości w kontekście ról społeczno-kulturowych
1.1. Ewolucja pojęcia równości oraz jego typizacje w refleksji
filozoficznej
„Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i
prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny
postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa257”.
Pojęcie równości zarówno w perspektywie filozoficznej, jak i
aksjonormatywnej generuje gros kontrowersji i polemik. To jakże
wzniosłe hasło niesione na ustach Rewolucji Francuskiej znacznie
rozszerza swój zakres znaczeniowy i staje się w coraz mniejszym
stopniu definiowalne i jednoznaczne. Naturalnym stanem rzeczy jest
jego silna etymologiczna asocjacja z rewolucyjną triadą „WolnośćRówność-Braterstwo (fr. Liberté-Égalité-Fraternité). Sięgając po
esencjonalne komponenty pojęcia równości można operować
następującymi egzemplifikacjami. „Równość w teorii nauki społecznej
oznacza identyczność w pewnym określonym aspekcie, np. równość
szans lub dochodów, równość wobec prawa258”. Równość definiowana
jest także jako jednakowość, tożsamość pod względem wielkości, ilości,
jakości etc.; równe, jednakowe położenie społeczne ludzi; równość
wobec prawa259. W teorii polityki wywoływane pytanie polega na tym
czy da się zrealizować ideał równości społecznej, politycznej i
gospodarczej, czy też próba stworzenia takiej równości narusza inne
wartości np. wolność albo wywiera negatywny wpływ na zbyt liczne
gospodarcze i kulturowe czynniki, warunkujące społeczną
sprawiedliwość260. Dokonując reinterpretacji tego pojęcia możemy
wnioskować, iż rolą równości jest jedynie dzierżenie statusu kryterium
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definicyjnego czy też indykatywnego dla zoperacjonalizowania pojęcia
sprawiedliwości dystrybutywnej (sprawiedliwego podziału)261.
Pojęcie równości ma zdecydowanie ewolucyjny i dynamiczny
charakter. W epoce antyku funkcjonowały jego dyferencyjne
wymiary. Za przykład posłużyć może poniższa kategoryzacja:
izotymia – równe znaczenie wszystkich ludzi; izonomia – równość
wobec prawa; izogoria – równa wolność słowa i działania
politycznego; izokracja – równość mocy politycznej; izopsefia równe prawo głosu; izopoliteia – równość w prawach obywatelskich;
izodaimonia – równość w dostatku i szczęściu; izomoria – równy
udział w spółkach wszelkiego rodzaju262
Pojawiająca się konkluzja daje inklinuje wniosek, że
egalitaryzacja stanowiła immanentną cechę kultury starożytnej w
sferze myśli naukowej, kulturalnej i życia codziennego, choć
naturalnie konfrontowano opozycyjne ryty i nurty myśli
równościowej263. Abstrahując jednak od tego zróżnicowania można
skonstatować, że okres ten zamyka i syntetyzuje refleksja stoicka,
która dokonuje ekspozycji sofickiej idei równości naturalnej tzn.
przynależnej każdej jednostce264. W refleksji mediewistycznej
nastąpiła akceleracja ewolucji pojęcia jednoznacznie wskazująca na
przejście od prawa naturalnego do hierarchizacji, a w konsekwencji
do sukcesywnego wykluczania równości z katalogu wartości
moralnych i przeniesienie akcentu na analizowanie naturalnych
źródeł nierówności265.
W antropocentrycznie zorientowanym Renesansie motyw
równości nosił znamiona antyczne. W „Utopi” T. Morusa czytamy
261
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„Całe miasto podzielone jest na cztery równe części. […] Każdy
ojciec przychodzi tu i prosi o to, czego on sam bądź też jego rodzina
potrzebuje i otrzymuje […] W Utopii, gdzie wszystko należy do
wszystkich, nikt nie wątpi, że nikomu nie zabraknie niczego, co
potrzebne do osobistego użytku […] Nie widać tam ani biednych, ani
żebraków266”. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na specyficzną
kategorię niewolników, którą operuje Morus, mianowicie biednych
wyrobników z zewnątrz dobrowolnie oddających się w niewolę w
zamian za utrzymanie. Jest to ewidentna rekapitulacja antycznej idei
równości naturalnej, co miało bezpośrednie powiązanie z modelem
idealnego państwa „[…] które nie tylko najlepiej jest urządzone, lecz
także jest jedynym, które może zupełnie słusznie nazywać się
rzecząpospolitą267”. Apoteoza równości obecna była także w
Oświeceniu wraz z jej obserwowalnym regularnym związkiem z
systemem demokracji. Wyeksponowano to m.in. w dyskursie
Monteskiusza uważanego za protoplastę współczesnego rozumienia
równości. Wedle jej rozumienia ludzie są równi wobec prawa gdyż
atrybuowana im jest przyrodzona godność, natomiast prawo stoi na
straży protekcji przed nadmiernym wzrostem nierówności268.
Dla komparatystki J. J. Rousseau uzasadniał problem istnienia
nierówności układami zawartymi pomiędzy ludźmi. Ład społeczny
regulowany jest poprzez układy interpersonalne a nie prawo natury.
Z samego faktu człowieczeństwa nie wynika prawo do sprawowania
władzy nad innymi269.
Twórcy marksizmu K. Marks i M. Engels odwołali się do
równości, definiowanej z poziomu desygnatów ekonomicznych.
Fundamentalnym postulatem stało się niekwestionowane uznanie
konieczności
przywrócenia
równości
społecznej
ludzi270.
Spolaryzowane wobec marksistów poglądy głosił J. Keynes
propagujący stanowisko, iż nierówności są wpisane w istniejący
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system społeczny, a rządzące nim reguły mają charakter
pragmatyczny, efektywny, utylitarny, logiczny, ustrukturyzowany i
nieincydentalny.
Rozpatrywał
równość
jako
kategorię
ekonomizująca się, co wyraził w przekonaniu, iż uzasadnieniem
oszczędzania przez najbogatszych jest predyktywna poprawa statusu
całego społeczeństwa271.
Istnieje wiele koncepcji filozoficznych, które głoszących
„totalny” egalitaryzm, np. tzw. teoria jednakowych żołądków, a
równolegle funkcjonują teorie elitarne, np. V. Pareto272. Zdaniem
licznego grona przedstawicieli/przedstawicielek socjologii czy
politologii w społeczeństwach ponowoczesnych dyskusja nad ideą
egalitaryzmu osiągnęła status niebytu. Uwarunkowane jest to faktem,
że w dobie postindustrialnej, której główną dominantą jest
konsumpcjonizm,
sukcesywnie
następuje
detronizacja
najjaskrawszych dotychczas różnic cenzusu majątkowego, który
determinował pozycję społeczną.
W opinii J.K. Galbraitha za symptomatyczny można uznać fakt,
iż nierówność utraciła status karty przetargowej gwarantującej
osiąganie sukcesów w świcie polityki. Dotychczasowe nierówności
powodowane przez nierównomierną dystrybucję dóbr stopniowo
niweluje stale rosnąca produkcja. Atencję społeczną absorbuje nie
sentyment i tęsknota za absolutnym egalitaryzmem, lecz dążenie do
stałego wzrostu produkcji dóbr.
Reasumując wzrost produktywności na cele konsumpcyjne
lokowany jest w najlepiej pojętym interesie ogółu273. Zasadne wydaje się
więc pytanie, czy równość, jako wartość predestynuje każdą jednostkę
czy też jest ona zarezerwowana dla limitowanych i uposażonych grup
społecznych? Konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że w społecznej
egzystencji dokonujemy zaprzeczenia zasady absolutnej równości np.
poprzez werbalizowaną awersję względem imigrantów. Można zatem
spointować, że równość jest znacznie bardziej ekspozytem quasi-
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propagandowym czy quasi-perswazyjnym aniżeli rzeczywiście
zinternalizowanym komponentem świadomościowym i interakcyjnym.
1.2. Idea gender we współczesnym dyskursie publicznym i
naukowym
W języku angielskim słowo „płeć” dysponuje dwoma
ekwiwalentami: sex i gender. Płeć rozumiana po polsku jako „płeć
biologiczna” znajduje swoje odzwierciedlenie w angielskim słowie
sex, podczas gdy płeć w aspekcie społeczno-kulturowym określa się
po angielsku słowem gender. Nie jest możliwa literalna translacja
terminu gender na język polski stąd też zastępuje się go często
określeniem „społeczno-kulturowa tożsamość płci”, co oznacza, że
biologiczne różnice nie usprawiedliwiają wszystkich społecznych
różnic pomiędzy płciami. Słowo gender zakłada więc, że role, jakie
przypisuje się obu płciom, są rolami określonymi przez
społeczeństwo, a zatem podlegają przemianom274. W latach 60. XX
w. i na początku lat 70. XX badania socjologiczne zostały wyraźnie
zdeterminowane przez badania nad płcią kulturową czego wyrazem
stały się chociażby teorie stratyfikacji R. Collins275 i R. Blumberg276
oraz teorii praw płci kulturowej S. Chafetz’a277.
274
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kobiet, ale władza oparta na przymusie inklinuje oddziaływanie również innych
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komponentów prowadzi do generowania nierówności na wyższym poziomie i
jest ściśle związany z płcią kulturową. Natomiast w kontekście kontroli nad
zasobami materialnymi mamy do czynienia z odniesieniem do kilku sił np.
nadwyżki ekonomicznej. Gdy jest ona niewielka i towarzyszy temu niski
poziom technologizacji wówczas niewielki jest zasób dóbr materialnych
dzielonych nierówno, czy to ze względu na płeć kulturową czy też inne
wyznaczniki. Natomiast w odwrotnej sytuacji mężczyźni zaczynają korzystać z
przewagi zdolności użycia środków przymusu i uzyskania kontroli nad
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Gender to cechy, atrybuty, oczekiwania i role społeczne
przypisywane kobietom i mężczyznom przez szeroko rozumianą
kulturę. Dotyczy ona cech nabytych, ma charakter dynamiczny, jest
społecznie konstruowana. Zmienność odnosi się do czasu i
przestrzeni.
W pierwszym przypadku związana jest z kontekstem
kulturowo-geograficznym gdyż jak zaobserwowano pożądane i
oczekiwane wzorce męskości i kobiecości są odmienne w różnych
kulturach, a pewne kategorie zachowań zrytualizowane.

zasobami.; J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2006, s. 265266.
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makropoziomie. W sytuacji, gdy ów podział oparty jest na płci biologicznej
wówczas mężczyźni zwykle uzyskują więcej dostępu do większej ilości
zasobów, a w perspektywie przekłada się to na dominację w sferze
interpersonalnej, sprawowania władzy, pozycjonowanie się na elitarnych
stanowiskach etc. Ponadto im większy jest ekonomiczny podział pracy, im
większe rozmieszczenie beneficjentów na elitarnych stanowiskach oraz im
częściej kulturowe definicje społeczeństwa są determinowane poprzez płeć
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generacji dorosłych będą adoptować zróżnicowania związane z płcią
kulturową w podejmowanej aktywności zawodowej i domowej; Tamże, s.
271-273.
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Z kolei fluktuacja temporalna dotyczy zmian pojęcia kobiecości
i męskości na przestrzeni czasu np. dostępu kobiet do edukacji czy
zmiany postrzegania udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi278.
1.2. Dyskryminacja płciowa: znaczenie i przejawy
Dyskryminacja może przybierać różne formy, zwykle dzielimy
ją na dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Dyskryminacja
bezpośrednia zachodzi wówczas, gdy dana osoba jest traktowana
mniej korzystnie ze względu na płeć lub inne przesłanki
dyskryminacyjne, niż osoba innej płci była lub byłaby traktowana w
porównywalnej sytuacji. Z kolei dyskryminacja pośrednia występuje
wówczas, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka
stawia osoby jednej płci w szczególnie niekorzystnej sytuacji w
porównaniu do osób innej płci, chyba że taki przepis, kryterium lub
praktyka jest obiektywnie usprawiedliwiony słusznym celem, a
środki do jego osiągnięcia są właściwe i konieczne279.
Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie
kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci,
które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
Dyskryminacja płciowa może przejawiać się w formie
mechanizmów dyskryminujących kobiety lub mężczyzn jako całe
grupy oraz w formie dyskryminacji konkretnej osoby ze względu na
jej płeć. Przejawem dyskryminowania jest też zachęcanie innych do
dyskryminacji ze względu na płeć, a także molestowanie, czyli
zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
albo poniżenie, bądź upokorzenie drugiej osoby.
Dyskryminacja ze względu na płeć związana jest ze
stereotypami dotyczącymi płci, to znaczy uogólnionymi
przekonaniami dotyczącymi tego, jakie są kobiety i jacy są
mężczyźni. Innym źródłem dyskryminacji ze względu na płeć są
278

M. Branka, M. Dunaj, Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek, [w:]
Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, red. M. Borowska, M.
Branka, Warszawa 2010, s. 13-14.
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M. Branka, Polityka równości płci w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:]
Polityka równości płci na poziomie lokalnym, red. M. Tański, Warszawa
2005,s. 29-30.
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społeczne role płci – konkretyzując społeczno-kulturowe role płci,
czyli określony w danej kulturze i społeczeństwie zespół reguł i
oczekiwań dotyczących zachowań, obowiązków i nobilitacji kobiet i
mężczyzn. Role te wynikają z kulturowych wzorców kobiecości i
męskości i są konstytuowane na mocy tzw. społecznego kontraktu
płci. Społeczny kontrakt płci to zespół jawnych i ukrytych zasad,
które w określonym społeczeństwie definiują relacje między płciami,
przypisują kobietom i mężczyznom inny zakres pracy, obowiązków i
powinności, indykując jednocześnie ich wartość i prestiż z nimi
związany. Komponentem społecznego kontraktu płci jest odmienna
socjalizacja dziewcząt i chłopców, mająca na celu wdrożenie ich do
właściwego pełnienia społecznych ról płci280.
Stereotypizacja
ze
względu
na
płeć
należy
do
najpowszechniejszych ze względu na jej dychotomiczność,
paralelnie doprowadzając do dehumanizacji w bilateralnym sensie:
uniemożliwia rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami i
predyspozycjami; uprzedmiotawia jednostkę w interakcjach z innymi
poprzesz fakt jej percepcji przez otoczenia nie w kategoriach
indywiduum lecz części pewnego kolektywu kategorii281. Segregację
i dyskryminację płci oraz społeczne role płci często uzasadnia się
odmiennymi naturami kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie – ich
specyficznymi przymiotami psychofizycznymi. Nie można jednak
jednoznacznie skonstatować, w jakim stopniu dane cechy psychiczne
wypływają z uwarunkowań biologicznych związanych z płcią, na ile
są indywidualne, a na ile stanowią efekt procesu wychowania.
Komparatystyka różnych społeczeństw i kultur udowodniło, iż
funkcjonujące w nich wzorce kobiecości i męskości są warunkowane
kulturowo282.
Sztywność społecznych ról płci znacznie ogranicza możliwość
wyboru i rozwoju jednostek, a społeczny kontrakt płci jest
niesprawiedliwy, gdyż dyskryminuje kobiety – dlatego należy dążyć
do ich rozluźnienia i przedefiniowania. Dlatego też fundamentalnym
280

J. Tomaszewska, Dyskryminacja ze względu na płeć
przeciwdziałanie, Warszawa 2004, s. 3.
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D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
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postulatem jest dążenie do zmiany obowiązujących wzorców
kobiecości i męskości, jak i wspieranie kobiety i mężczyzn tak, aby
ich szanse we wszystkich dziedzinach życia społecznego były realnie
i wymiernie równe. Wymaga to niekiedy wprowadzenia odmiennych
zasad, które jednak nie mają charakteru dyskryminacji. W każdym
przypadku wprowadzania odmiennych norm dla kobiet i mężczyzn
należy bardzo uważnie przeanalizować ich zasadność i możliwe
skutki, aby nie miały one charakteru dyskryminacyjnego. Stereotypy
płci i społeczny kontrakt płci naruszają wolność jednostki, znacznie
ograniczając jej prawo do decydowania, są zamachem na poczucie
godności i autonomiczności Dyskryminacja godzi zatem zarówno w
ideę równości, jak i w wolność jednostki.
1.3. Gender mainstraming jako instrument przeciwdziałania
nierównościom i dyskryminacji płciowej
Równość szans nie sprowadza się wyłącznie do zaprzestania
dyskryminacji, eliminowania wszelkich różnic między ludźmi, nie
polega na traktowaniu wszystkich w jednakowy sposób, nie jest
również przekonaniem przeciwstawiającym się poglądom tj.: jak
szowinizm, homofobia, rasizm, antysemityzm etc. Równość szans
jest sytuacją, w której ludzie posiadający takie same uzdolnienia i
ambicje dysponują identycznymi możliwościami do ich realizacji283.
W tym celu kreowane są polityki horyzontalne, do których bez
wątpienia należy gender mainsteaming, który należy rozpatrywać
jako strategię Unii Europejskiej mającą na celu wprowadzenie
równości szans dla kobiet i mężczyzn w instytucjach, organizacjach i
polityce. Została ona ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji
Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r. i jest wiążąca i
obligatoryjna dla wszystkich państw członkowskich. „Gender
mainstreaming polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i
ewaluacji procesów decyzyjnych w celu umożliwienia osobom
obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważnego
spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na
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T. Kwarciński, Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów
Unii Europejskiej, Lublin 2007, s. 1. http://www.kul.lublin.pl/files/56/
UE%20konferencja/kwarcinski_konspekt.pdf, (20.12.2012).
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wszystkich płaszczyznach284”. Na płaszczyźnie politycznej gender
mainstreaming porusza kwestie merytorycznego i specjalistycznego
wdrożenia programów, planów akcji, rozdziału zadań i środków.
Polityka równości płci to celowe, świadome i systematyczne
ewaluowanie określonej polityki i działań z poziomu wpływu na
warunki egzystencji kobiet i mężczyzn, zorientowana na
zapobieganie dyskryminacji i osiągniecie faktycznego równości i
equilibrium płci285. Oznacza to, że wszyscy/wszystkie
uczestnicy/uczestniczki życia politycznego, administracyjnego i w
obrębie innych struktur organizacyjnych powinni dysponować
kompetencją w zakresie integrowania aspektów i treści genderowych
ze swoją dziedziną pracy. Na płaszczyźnie ustawodawczej gender
mainstreaming dotyczy zarówno struktur Unii Europejskiej, władz
krajowych, gminnych i organizacji pozarządowych etc. Prymarny
zapis o równości płci pojawił się już w momencie utworzenia
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. W artykule 119
Traktatu Rzymskiego państwa członkowskie zobowiązały się zadbać
o zasadę równej płacy za pracę tej samej wartości. Zasada dotycząca
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu została
rozwinięta i doprecyzowana w kolejnych dyrektywach286.
284

http://www.gendertoolbox.org/toolbox/toolboxPO/5PO_Materialien/PDF_pl/5.1.
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Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, red. M. Branka i in. Warszawa 2010, s. 5,
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Dyrektywa 2004/113/EC wprowadzająca w życie zasadę równego
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz
dostarczania towarów i usług; Dyrektywa 2000/78/EC ustanawia ogólne
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
(EmploymentEquality Directive); Dyrektywa 97/80/WE w sprawie ciężaru
dowodu w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć; Dyrektywa
96/34/EC w sprawie urlopu rodzicielskiego; Dyrektywa 92/85/EEC w
sprawie wprowadzenia środków na rzecz poprawy zdrowia i
bezpieczeństwa pracy pracownic w ciąży, w połogu i karmiących piersią;
Dyrektywa 86/316/EEC w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn
pracujących na własny rachunek; Dyrektywa 79/7/EEC i Dyrektywa
86/378/EEC w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie
zabezpieczenia społecznego; Dyrektywa 76/207/EEC znowelizowana przez
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Polityka równości płci realizowana w Unii Europejskiej należy
do jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych na
świecie. Obowiązujący w Unii stan jurydyczny i podejmowane przez
nią działania mają jeden nadrzędny cel: faktyczna równość kobiet i
mężczyzn. W orbicie zainteresowania Unii Europejskiej znajduje się
już nie tylko równość w sensie prawnym, ale przede wszystkim
równość obu płci w miejscu pracy, w dostępie do edukacji, dóbr i
usług, czy wreszcie w partycypowaniu w procesie decyzyjnym. Stąd
też inicjowane są nowe działania wykraczające poza konwencjonalne
obszary aktywności jak choćby rynek pracy i zatrudnienie i
interferujące w kolejne dziedziny życia społecznego. Równość szans
jest rozumiana jako równość dostępu. Niemniej głównym
problemem koncepcji równości szans, postulującej równy dostęp do
określonych dóbr i usług jest zbytnia formalność tego podejścia.287
2. Kobieta w społeczeństwie ukraińskim
2.1. Historyczne i kulturowe determinanty położenia kobiet na
Ukrainie
W powszechnym i potocznym społecznym przekonaniu pozycja
kobiety na Ukrainie jest wysoka, co ma swoje genetyczne
uwarunkowanie w ludycznej i folklorystycznej mitologii oraz
inwentarzu społeczno-kulturowym. W ukraińskiej tradycji silnie
zakorzenił się mit Berehyni – słowiańskiej bogini, strażniczki
ogniska domowego, archetypie silnej kobiety będącej równej w
prawach mężczyźnie. To przekonanie zdaja się potwierdzać
historyczne zapisy jak, chociażby ten pochodzący z Trebnika (1646
r.), zgodnie z którym ksiądz, udzielający młodej parze ślubu, zwraca
się pana młodego słowami akcentującymi fakt egalitaryzmu kobiety
względem mężczyzny, imperatywu traktowania jej jak przyjaciółki,
partnerki, a nie jak służącej czy niewolnicy. Za inną egzemplifikację
Dyrektywę 2002/73/EC w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do
zatrudnienia, szkoleń zawodowych, awansu i warunków pracy; Dyrektywa
75/117/EEC w sprawie równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za
jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości.; M. Braczkowska, W
europrojektach trzeba dbać o równość płci, „Gazeta samorządu i
administracji”, nr 7, s. 20.
287
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godnego traktowania kobiet podaje się powszechnie znany liberalny
stosunek do czarownic w ukraińskim społeczeństwie. Niemniej te
eufemizujące świadectwa są demaskowane przez badania
kulturoznawcze, które dowodzą, że przeświadczenie o „odwiecznym
równouprawnieniu” nie odpowiadają rzeczywistości.
Kultura ludowa, poczynając od opowieści, pieśni, zapisów
etnograficznych uznawania kobiety za inną, niższą czy archiwaliów,
dostarcza źródeł i normatywnych praktyk dyskryminacji.
Odnajdujemy bowiem szereg uwierzytelniających ten fakt zapisów,
jak chociażby powiedzenie „nie wierz kobiecie jak cudzemu psu”
podkreślające niższość, pejoratywnie pojmowaną inność kobiety, jej
degradację i deprecjonowanie;, kobieta jako podmiot ogólnej
przemocy „kochaj jak duszę, trzęś jak gruszę”; kobieta o
ograniczonym prawie własności obywatelskiej – mężczyzna
rozporządzał wspólnym majątkiem, brał udział w życiu
obywatelskim288.
Kontynuacja tego schematu ewoluowała i pokutuje
współcześnie. W okresie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej (USRR) popularną była implementacja arbitralnego
równouprawnienia, które wygenerowało dualizm światów, w jakich
funkcjonowały kobiety – domowego i zawodowego. Ukraińscy
mężczyźni w przytłaczającej większości nie partycypowali w
obowiązkach domowych. Zresztą ich nuklearna i ogólnospołeczna
nobilitacja sukcesywnie ewoluowała od lat 30.XX, kiedy to
dominantą ludzkiego behawioryzmu stało się przede wszystkim
wyżywienie rodziny spowodowane falą „wielkiego głodu” poprzez
okres II wojny światowej, który spowodował istotną aberrację
struktury społecznej. W wyniku działań wojennych deficyt mężczyzn
spowodował ich apoteozę, uprzywilejowanie, magnifikację, a tym
samym wzmocnienie społecznej odpowiedzialności kobiet, których
rola i praca były konsekwentnie dezawuowane. W konsekwencji
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period ten należał do szczególnie nieprzychylnych rozwojowi
świadomości emancypacyjnej, równościowej, inkluzyjnej.
Kapitalizm przyniósł na Ukrainę nowe wzorce i wytyczne dla
kobiet. W postradzieckim społeczeństwie ukraińskim głównymi
modelami kobiecych ról stały się Berehyna i Barbie. Ukraińska
badaczka problematyki genderowej, Oksana Kiś twierdzi, że do
odniesienia sukcesu w sferze publicznej, przede wszystkim w
polityce, niezbędne jest umiejętne połączenie tych dwóch wzorców,
co do perfekcji opanowała była premier-minister Julia Tymoszenko.
Jedna z bulwarowych biografii tej polityczki nosiła tytuł „Julia
Tymoszenko – kobieta o urodzie modelki i mądrości Salomona289”.
Trudno o bardziej symptomatyczny przykład połączenia i
wykorzystania społecznych wzorców dla kreacji wizerunku kobiety
polityka, który w rezultacie zamiast przeciwdziałać kolektywnej
stereotypizacji, ugruntował ją i uwierzytelniając patriarchalny
porządek, feudalizm i hierarchiczność relacji pomiędzy kobietami a
mężczyznami w perspektywie holistycznej oraz w kontekście
realiów ukraińskich
Typowymi barierami utrwalającymi to dyskomfortowe
położenie kobiet są względy religijne- konserwatywne prawosławie
nie toleruje samodzielności kobiet w życiu publicznym i
społecznym. Silne przywiązanie do ukraińskiej tradycji kozackiej, w
którą niemal organicznie jest wpisany niski status kobiet; ponadto
wychowywane tradycyjnie Ukrainki od najmłodszych lat
socjalizowane są do pełnienia stereotypowych ról wiernych żon,
troskliwych matek oraz pięknych i namiętnych kochanek. Większość
z nich z powodu pauperyzacji społeczeństwa ma niską samoocenę
stąd ufają one przekonaniu, że jedynie zamążpójście,
podporządkowanie się mężczyźnie, wyrzeczenie się własnej
podmiotowości,
będzie
stanowić
zabezpieczenie
statusu
ekonomicznego, a być może zapewni awans społeczny. Istotne jest
również, że w społeczeństwie ukraińskim brakuje pozytywnych
wzorców współczesnych ukraińskich kobiet, które niezależnie oraz z
sukcesem funkcjonują w polityce. Abstrahując od postaci Anny
German, Iriny Gieraszczenko czy Raisa Bogatyriowa niemniej ich
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role pozostają drugoplanowe290. Zbiór tych limitacji nie ma
charakteru zamkniętego, są to jedynie najczęstsze i najdobitniejsze
przykłady naruszenia dóbr, praw i godności. Ich specyfikacja jest
zbieżna i koresponduje z analogicznymi przypadkami z krajów
Europy Zachodniej i ewidentnie wskazuje na powie oraz ekshalację
tego zjawiska.
3. Ekskluzja kobiety w życiu publicznym
3.1. Prawne gwarancje równości a rzeczywiste położenie kobiet
na rynku pracy
Społeczno-kulturowe położenie kobiet na Ukrainie wywołuje
niemalejący niepokój wśród wszystkich tych, dla których ta kwestia
nie pozostaje obojętna. Konsekwencje kryzysu ekonomicznego na
Ukrainie, w jaskrawy sposób zdemaskowały dyskryminację kobiet,
zwłaszcza na rynku pracy. Jednym z fundamentalnych czynników
demokracji i społecznej homeostazy jest egalitaryzm kobiet i
mężczyzn, kompleksowo oddający ideę gender mainstreamingu, ale
pozostający w ścisłym związku z globalną kwestią poszanowania
praw człowieka. Rzeczona kontekstowość powoduje, że odpowiedź
na pytanie o równość płci nie jest wyłącznie populistyczną
deklaracją, ale stanowi prymarną kategorię regulującą ład społecznopolityczny w całej jego rozciągłości. Pokładając ogromne nadzieje w
demokracji każdy obywatel i obywatelka żywią głębokie
przekonanie, że gdy tylko zaistnieje taka potrzeba to właśnie nie kto
inny, jak „matka” demokracja zapewni im więcej, aniżeli wyłącznie
deklaratywną, równość w zakresie praw, obowiązków, jakości życia,
poczucia godności etc. Tym samym z niepohamowanym
rozczarowaniem przyjmujemy informacje o aktach dyskryminacji ze
względu na płeć, która stanowi stały element ukraińskich realiów.
Pragnienie kobiet do bycia autonomicznymi i niezależnymi jest
bezwzględnie pacyfikowane przez bariery codzienności. Konieczne
zatem staje się osiągnięcie swoistej wewnętrznej równowagi,
gwarantującej warunki do osiągania sukcesu przez kobiety w
różnych obszarach ich aktywności. Idealistyczne podejście, skłania
powoduje pokładanie ogromnych nadziei w prawie. Nie bez kozery
290
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zatem pojawiają się konotacje do Konstytucji, która podobnie, jak w
wielu innych demokratycznych krajach, jest podstawowym prawem
Ukrainy, a zawarte w niej przepisy mają nadrzędny charakter w
stosunku do wszelkich innych aktów prawnych, których immanentną
cechą, abstrahując od ich istotności, jest wtórności względem
Ustawy Zasadniczej. Niemniej poza cechą deklaratywności prawo
powinna charakteryzować faktyczna i rzeczywista moc sprawcza. W
innym wypadku jest ono w poważnej kolizji z ideą demokracji, a
sprowokowaną tym faktem sytuację można określić jako totalnie
falsyfikującą rzeczywistość społeczną. Niemal jednoznacznie można
zdiagnozować, że państwo o rozchwianej polityce równościowej,
dalekie jest od konwencji demokratycznej, a gdy paralelnie
weźmiemy pod uwagę fakt, że ten właśnie ideał jest celem rządu
ukraińskiego, zasadnym staje się pytanie, jak dotrzeć do equilibrium
pomiędzy gender a władzą.
Zgodnie z Art. 24 Konstytucji Ukrainy kobiety mają takie same
prawa jak mężczyźni. W Kodeksie Pracy znajduje się osobny
rozdział na temat praw kobiet, w ramach którego wyróżnione zostały
kategorie określające bezpieczeństwo pracy kobiet oraz klasyfikację
zawodów, których wykonywanie jest zabronione ze względu na
potencjalne zagrożenie życia i zdrowia. Prawo stwarza także pakiet
ochronny dla kobiet znajdujących się w „specyficznej” sytuacji jak
np. ciąża; samotne macierzyństwo dzieci do 14 r.ż.; sprawowanie
opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi do 16 r.ż., czy też osobami
starszymi291. Oczywiście nie wyczerpuje to całego repertuaru
regulacji prawnych zapewniających, przy najmniej na poziomie
intencjonalnym, ochronę praw kobiet. W ukraińskim prawie można
znaleźć odpowiednie adnotacje do casusów o m.in. prawo o
zatrudnieniu, ochronie pracy czy przepisy zabezpieczające godne
wynagrodzenie, których wspólną ideą jest zapobieganie wszelkim
przejawom dyskryminacji. Co więcej Ustawa o zatrudnieniu została
pomyślana w taki sposób, aby osoby, na których ciąży obowiązek
opieki nad osobami zależnymi, miały analogiczne jeśli nie większe
szanse konkurować na rynku pracy.
Ta szczególna preferencja odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w
przypadku samotnych matek i/lub rodzica wychowującego
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niepełnosprawne dziecko. Ponadto Ustawa o Zapewnieniu równych
praw kobietom i mężczyznom w Art. 17 mówi, że kobiety i
mężczyźni są w tym samym stopniu dysponentami praw i
możliwości zatrudnienia, awansu zawodowego, szkolenia i
przekwalifikowania. W związku z tym pracodawca/pracodawczyni
zobligowany jest do: stworzenia warunków umożliwiających
kobietom i mężczyznom zatrudnienie na równych zasadach;
zapewnienie warunków do pogodzenia przez kobiety i mężczyzn
życia zawodowego z rodzinnym; otrzymywania równej płacy za
wykonywaną pracę przy uwzględnieniu, że poziom kwalifikacji
kobiet i mężczyzn są takie same; poza tym mowa jest o stworzeniu
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; oraz podjęciu
działań zapobiegających przypadkom molestowania seksualnego.
Pracodawców /pracodawczynie obowiązuje rygorystyczny zakaz
formułowania ofert skierowanych wyłącznie do mężczyzn i/lub
kobiet. Istnieją co prawda pewne odstępstwa od tej reguły, jak
chociażby zakres wymaganych kompetencji niejako arbitralnie
definiuje, że dana praca musi być wykonywana przez
przedstawiciela/przedstawicielkę, którejś z płci, jak to ma miejsce
np. w górnictwie292. Niemniej generalna prawidłowość ma
skutkować dążeniem i stosowaniem przez oferujących zatrudnienie
respektowania zasady równości płci. Jednak jak pokazuje
doświadczenie wszystkie spośród wymienionych instrumentów
legislacyjnych mają wyłącznie iluzoryczne znaczenie, co w efekcie
prowadzi to sytuacji, w której kobiety padają ofiarami
niesprawiedliwości na rynku pracy. To najczęściej kobiety są
dyskryminowane, zwalniane jako pierwsze, otrzymują nieadekwatne
wynagrodzenie, doświadczają permanentnego poczucia zagrożenia
pracowniczego status quo, czyli wszystkiego co współcześnie
nazywa się prekaryzacją, z tym wyjątkiem, że w kontekście realiów
ukraińskich jest to obciążone balastem anty-gender.
Jednym z czynników tej sytuacji jest patrymonialne i tradycyjne
postrzeganie roli kobiety z poziomu piastunki domowego ogniska.
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Badania jednoznacznie potwierdzają, że kobiety posiadające małe
dzieci są skazane na zawodową wegetację. Cała praktyka
nierównego traktowania kobiet wynika z konserwatywnej filozofii i
koncepcji rodziny, której kobieta nie spełni funkcji żywicielki.
Sytuacja kobieta na Ukrainie nie napawa optymizmem: średnie
wynagrodzenie kobiet w stosunku do tego otrzymywanego przez
mężczyzn wynosi 70%, poziom zatrudnienia kobiet oscyluje w
granicach 50%, a blisko 3/4 osób udających się na zagraniczną
emigrację zarobkową stanowią kobiety. Ogólnie rzecz biorąc,
kobiety pracują w ważnych społecznie, ale nisko opłacanych
zawodach sektora publicznego (np. edukacji, zdrowiu i opiece
społecznej). Istotnym czynnikiem, który wpływa na status kobiet w
rynku pracy jest niski poziom wiedzy o przysługujących im prawach
i możliwościach ich ochrony293.
Jednakowoż nawet zaznajomienie się z ustawodawstwem
krajowym bywa niewystarczające, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod
uwagę cały pakiet prawa międzynarodowego skonstruowany w celu
zapewnienia równych szans dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Tym samym większość menedżerów/menadżerek zna dokumenty,
które bezpośrednio regulują położenie kobiety, ale kompletnie nie
orientują się w materii gender na rynku pracy. Sytuację komplikuje
również fakt, że w ukraińskim prawie pracy brak jest jednoznacznie
sformułowanych przepisów, które definiowałyby sankcje i
konsekwencje za dyskryminację z powodu płci. Enigmatyczne
zapisy mówią jedynie, że w sytuacji naruszenia prawa konsekwencje
prawne będą wyciągane zgodnie z Kodeksem Pracy (Art. 235), bez
określania o jakich konsekwencjach czy skutkach prawnych jest
mowa294.
Deformacja wartości równości w kontekście równości płci jest
sukcesywnie minimalizowana niemniej w celu podwyższenia
efektywności tego procesu potrzebna jest transformacja mentalna i
komplementarne zmiany systemowe w wielu obszarach społecznej
aktywności. Ich specyfiką powinna być holistyczność,
kompleksowość i korespondencyjność. Bez uwzględnienia
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horyzontalnych
i
wertykalnych
kontekstów
czasowych,
instytucjonalnych i merytorycznych wszelkie działania będą mieć
charakter doraźny i przeciwskuteczny. Zbiór analogicznych sytuacji
nie ma skończonego charakteru, warto zatem odnieść się do
następujących rekomendacji: konieczne jest stworzenie dodatkowych
gwarancji pracowniczych oraz wdrożenie systemu sankcji za
działania dyskryminujące; umocowanie tych gwarancji zarówno w
wymiarze prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego;
uwrażliwianie pracodawców/pracodawczynie na kwestię równych
szans ze względu na płeć na rynku pracy. Można to potraktować jako
dobrą praktykę, ale przede wszystkim efektywną tylko wówczas gdy
będzie konsekwentnie stosowana.
3.2 Rola kobiet na Ukrainie w polityce
Życie publiczne niemal arbitralnie atrybuowane jest jako sfera
działania mężczyzn. Ma to nie tylko odniesienie historyczne, ale
również współczesne konotacje. Genetycznie aktywizację kobiet
można osadzić w okresie zaborów, kiedy to została wykreowana
przestrzeń do realizacji przez nie projektów edukacyjnych,
oświatowych, kulturalnych. Ewidentnie wskazuje to zatem na
zainteresowanie kobiet życiem publicznym, w tym politycznym przy
jednoczesnym deficycie rzeczywistej mocy sprawczej na tym polu.
Zdecydowanie na nierówności płci wpływają dysproporcje w
posiadanych, oraz możliwych do uzyskania zasobach, które to z
kolei wzmacniają dysproporcję w ramach pozycji i prestiżu.
Kolejnym aspektem utrudniającym kobietom partycypację w życiu
publicznym jest natura, biologiczne cechy płci. Dominująca pozycja
mężczyzn sprawia, że kobieta egzystuje w różnych obszarach
interakcji, instytucji, układów etc. w kategoriach „inności”, a w
skrajnych przypadkach nawet „obcości”. Tego rodzaju
uwarunkowanie prowadzić może do dysharmonii i dekonstrukcji roli,
która pełniona przez kobietę jest postrzegana wartościująco
pejoratywnie niż w sytuacji gdyby wykonywał ją mężczyzna. Tego
typu zdywersyfikowane i dyferencyjne pojmowania ról przez kobiety
i mężczyzn prowadzi do jeszcze innych konsekwencji wspierających
i utrwalających dyskryminację m.in. poczucie zagrożenia odczuwane
przez mężczyzn ze strony kobiet, które stają się coraz bardziej
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konkurencyjne. Istnienie takiego zagrożenia wyzwala swoiste,
nieuświadamiane na pewnym poziomie mechanizmy obronne, tj.
stereotypy płciowe lub też uprzedmiotowia kobiety w ramach
struktury społeczno-kulturowej295.
W 2003 r. Ukraina zobowiązała się do realizacji Milenijnych
Celów Rozwoju zgodnie, z którymi do 2015 r. udział kobiet w życiu
publicznym powinien wynosić 30%. Dla osiągnięcia tego wskaźnika
w 2007 powinien wynosić on 13%, w 2011 – 20%, a w 2015 – 30%.
Według badań 47% społeczeństwa chce zwiększenia liczby kobiet w
organach władzy, zaś 25% jest temu przeciwna. Statystyki podają
również, że aż 58% kobiet jest za większym ich udziałem w
organach władzy lokalnej. Wśród przyczyn ich niskiego
uczestnictwa podaje się zaabsorbowanie obowiązkami domowymi
(31%), nie zaś jak zwykło się potocznie argumentować brak
odpowiednich kwalifikacji (10%)296. Ten ostatni faktor można
poddać bardzo skutecznej falsyfikacji biorąc pod uwagę, że to
właśnie blisko ponad 55% kobiet na Ukrainie legitymuje się
wyższym wykształceniem, podczas gdy wskaźnik ten u mężczyzn
wynosi niewiele ponad 50%297.
Uczestnictwo kobiet w życiu politycznym, publicznym ulega
regresowi. Najwyższy ich procentowy udział paradoksalnie miała
miejsce w okresie sowieckim. Wówczas aż 30% deputowanych
stanowiły kobiety (1985). Kolejne lata to spadek partycypacji kobiet
– odpowiednio w kolejnych latach reprezentacja kobiet w ukraiński
parlamencie wynosiła 1990 – 3%; 1994 – 5,7%; 1998- 8,1%; 2002 5,1%; 2006 – 8,%; 2007298 – 7,5%.
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Po październikowych wyborach 2012 ich udział wynosi 8%299.
Na poziome administracji publicznej udział kobiet wynosi
odpowiednio 51% w radach wiejskich, 28% w radach miejskich, w
tym porównywalnie 61% to stanowiska kierownicze, a blisko 80%
specjalistyczne. Niemniej symptomatyczne jest to, ze jedynie 13,3%
generuje kobietom moc decyzyjną. Rzecz zatem nie w samym
dostępie, a w faktycznej i rzeczywistej szansie delegowania zadań,
wydawania prerogatyw i działań konsekutywnych300. Publiczny
dyskurs obfituje w egzemplifikacje eufemizującej, ale jednak
degradacji kobiet. Za ilustrację tego stanu rzeczy posłużyć mogą
słowa Wołodymyra Mychajłowicz Łytwyna - ukraińskiego polityka,
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w latach 2002–2006 i od
2008 – 2012, który powiedział: „Powołaniem kobiety jest rodzenie i
wychowywanie dzieci, opieka nad ogniskiem domowym. Chociaż
nie mniej ważną rolą jest udział płci pięknej w życiu społecznym.
Dowiodłyście, że możecie z sukcesami zajmować się polityką,
biznesem, być profesjonalistkami w swojej dziedzinie, że zdolne
jesteście do podejmowania aktywności w różnych sferach
działalności. Bez Was Drogie Panie brakowałoby w naszym życiu
tego światła, miłości i ciepła, które wnosicie, to wy zapełniacie szarą
codzienność kolorami, inspirujecie do szlachetnych, dobrych działań.
Dajecie nam nowe siły, pomagacie stać się lepszymi,
szlachetniejszymi, pewnymi siebie. Do tego niezbędny jest kobiecy
takt, intuicja, cierpliwość, wytrwałość, te wyjątkowe cechy, których
nam mężczyznom czasem brakuje. Bardzo wam dziękujemy Drogie
Panie za miłość macierzyńską, mądrość, delikatność i wsparcie.
Życzę wam z całego serca nasze drogie mamy, żony, córki i siostry
wiecznej młodości, radości i urody301.”
Kluczowymi wnioskami dotyczącymi sytuacji kobiet na
Ukrainie, ich partycypacji i realizacji poza prokreacyjnych,
opiekuńczych i wychowawczych celów skłania do konstatacji, że
podejmowane działania mają charakter niewystarczający.
Niedoreprezentowane kobiet w świecie polityki, ich dyskryminacja
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na rynku praca czy też fasadowe i powierzchowne rozwiązania
legislacyjne, mają skutek nie tylko w liczbowym deficycie kobiet na
stanowiskach eksponowanych, ale przede wszystkim jakościowej
defaworyzacji związanej z brakiem decyzyjności. Ma to podłoże
społeczno-kulturowe powiązane z głęboko zakorzenionymi
tradycyjnymi, patriarchalnymi wzorcami socjalizacji i ewolucji
mentalności. W związku z tym istne jest, aby wprowadzić
modyfikacje w zakresie edukacji, co będzie mieć pozytywną
konsekwencję w transformacji świadomościowej. Debata publiczna
powinna być upodmiatawiająca, dohumanizująca, eksponująca
egalitaryzm a nie faworyzowanie którejś z płci. Warto również
skoncentrować się na interdyscyplinarnych i longitudinalnych
badaniach oraz ekstensji ról kobiecych i męskich. Ukraina powinna
aktywniej i w bardziej zaangażowany sposób włączyć się w
internacjonalny, międzypodmiotowy i mulitsektorowy dialog na
rzecz równości szans oraz w konsekwentny i odpowiedzialny sposób
dokonywać transferu wiedzy i doświadczeń. Równość szans powinna
być ujmowana w kontekście innych wartości europejskich, takich
jak: godność osoby ludzkiej, wolność, sprawiedliwość. Ponadto nie
powinna być traktowana jako wartość, lecz jako środek sprzyjający
promowaniu innych wartości. Tylko w takim przypadku równość
szans zyskuje pozytywną kwalifikację moralną. Realizacja gender
mainstreaming wyłącznie na poziomie instytucjonalnym, bez
mobilizacji społecznej i determinacji osób stojących na czele tych
instytucji, nie doprowadzi do zamierzonych celów.
Streszczenie
Problematyka niniejszego artykułu koncentruj się na
zagadnieniu dyskryminacji płciowej kobieta na Ukrainie i ich
ekskluzji kobiet z uczestnictwa w życiu publicznym na Ukrainie.
Temat ujęty został w perspektywie prawnej, publicznej (politycznej)
oraz w kontekście sytuacji ukraińskich kobiet na rynku pracy.
Ponadto skrupulatnej analizie poddane zostało pojęcie
dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze
względu na płeć, pojęcie w kategoriach filozoficznych i
historycznych, jak również perspektywa polityki gender
mainstreaming jako horyzontalnego działania na rzecz egalitaryzmu
płci.
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Summary
Gender discrimination of women in Ukraine
This article focuses on gender discrimination, gender inequality
and women's participation in public life in Ukraine. It tackles the
issue of women's role in Ukrainian policy their situation on the labor
market and legal guarantees of their status. The article encloses
historical, social and cultural factors that determinate contemporary
status of women in Ukraine that is characterized by stereotypes,
prejudices and discrimination. Wide gender perspective that was
explained in the article extremely deeply defines long-term
consequences of Ukrainian women’s situation and further results of
prolongation such inequality.
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Joanna Słowak (KUL)

Przemoc wobec dziecka prenatalnego- formy i skutki
Wstęp
Nasilanie się różnych form przemocy wobec dziecka
prenatalnego jest jednym z rosnących problemów współczesnego
społeczeństwa. Mimo, iż przemoc ta występowała dawniej
współczesny świat rozwoju nowych technologii stwarza coraz to
nowsze „wynalazki” mogące stać się narzędziem w krzywdzeniu
dziecka prenatalnego. Przemoc wobec dziecka prenatalnego ze
strony rodziców jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia
dziecka, ale również jego matki. Celem artykułu jest przedstawienie
form przemocy wobec dziecka prenatalnego: przemocy o charakterze
medycznym, fizycznym i psychicznym oraz możliwych
negatywnych skutków, jakie ta przemoc może powodować. Okres
życia prenatalnego jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi
fundament dla dalszego rozwoju dziecka. To, w jaki sposób
przebiega ma bezpośredni wpływ na dalsze losy życiowe dziecka i
jego późniejsze funkcjonowanie.
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest dziecko? Paweł
VI za Soborem Watykańskim II poucza, iż „Dzieci są
najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą
wiele dobra”(HV 9)302. Są jednak przypadki, gdy dziecko prenatalne
jest odrzucane przez swych rodziców, nie rzadko doznaje także
przemocy z ich strony.
J. Wilk stwierdza, iż dziecko od momentu poczęcia jest
człowiekiem, jest bytem osobowym, jest osobą, która od początku
życia ma nienaruszalną godność osoby i podmiotowość prawną303.
Jan Paweł II mówił, że dziecko jest osobą „powołaną do wzrostu i
rozwoju”304. W swoim nauczaniu Jan Paweł II stał po stronie dziecka
302

J. Wójtowicz (opr.), Do sakramentu małżeństwa-przez chrześcijański
narzeczeństwo, Seria Pomocy Duszpasterskich Nr 3, Pouczenie
duszpasterskie dla narzeczonych, Wyd. Michalineum 1992, s.43.
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Zob. J. Wilk, Wobec pytania „kim jest dziecko”? [w:] W służbie dziecku,
T. I, Wilk, Lublin 2003, s.37.
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poczętego, zagrożonego aborcją, chorobą, niepełnosprawnością,
niedożywionego czy pozbawionego ciepłego domu rodzinnego.
Wyrazem szczególnej troski Jana Pawła II o obronę życia dziecka
prenatalnego jest encyklika Evangelium vitae. Jako pierwszy z
papieży Jan Paweł II skierował List do dzieci z okazji Bożego
Narodzenia w Roku Rodziny (1994)305. Podczas swojej ostatniej
pielgrzymki do Polski Jan Paweł II nazwał rodziców pierwszymi
stróżami i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale już
poczętego306. Tak rozumiane rodzicielstwo ma swój początek w
momencie poczęcia, a nie narodzin dziecka307. Rodzice powinni
strzec zdrowia i życia dziecka od poczęcia przez wszystkie kolejne
stadia rozwoju.
Warto również odpowiedzieć na pytanie, od kiedy rozpoczyna
się życie dziecka? Otóż, życie dziecka prenatalnego rozpoczyna się
w chwili poczęcia, gdy z połączenia jajeczka z plemnikiem powstaje
w organizmie matki pierwsza komórka nowego ustroju ludzkiego.
Jednak sama natura nie wystarczy, aby powstał nowy człowiek,
ponieważ komórki materialne nie mogą spowodować postania duszy,
która jest istotą niematerialną, duchową, nieśmiertelną. Całkiem inną
niż ciało. Dusza dziecka zostaje stworzona bezpośrednio przez
wszechmogącego Boga w chwili poczęcia i z tą chwilą rozpoczyna
się życie dziecka. Chwila ta jest nieuchwytna dla matki, choć ma
miejsce w jej łonie. Połączenie ducha i materii jest niedostępne dla
nauki i niepojęte dla rozumu ludzkiego308. Życie dziecka
prenatalnego oraz jego matki powinno stać się szczególnym
obiektem troski i zainteresowania całego społeczeństwa. Należy
wspierać każdą kobietę w doświadczaniu i realizowaniu
macierzyństwa.
1. Przemoc wobec dziecka prenatalnego
D. Kornas-Biela definiuje przemoc wobec dziecka prenatalnego,
jako „każde działanie osoby dorosłej (zamierzone lub
305
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niezamierzone), które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny i
psychospołeczny dziecka. Przemoc jest krzywdą wyrządzoną
dziecku świadomie lub nieświadomie, w wyniku podjęcia pewnych
działań lub zaniedbań”309. Jak wynika z powyższej definicji przemoc
zadana dziecku prenatalnemu przez ojca czy matkę może być
„nieświadoma”, może np. wynikać z braku wiedzy i doświadczenia
młodych rodziców.
Częstą formą przemocy wobec dziecka prenatalnego jest
„zaniedbanie, czyli zaniechanie obowiązku dbania o dziecko, o jego
zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, o zaspokajanie
jego potrzeb rozwojowych”310. D. Kornas-Biela określa, iż
„zaniedbanie wobec dziecka prenatalnego może przybrać postać
zaniedbania medycznego, fizycznego i emocjonalnego”311. Autorka
stwierdza, iż dziecko prenatalne może być ”ofiarą zaniedbania z
powodu braku wiedzy i kompetencji swych rodziców, ich
niewydolności intelektualnej, niezaradności życiowej, niedojrzałej
osobowości, historii życia, trudnych sytuacji związanych z
prokreacją lub odrzucenia dziecka”312. Nie zawsze zaniedbanie ze
strony rodziców jest zachowaniem intencjonalnym.
2. Przemoc medyczna wobec dziecka prenatalnego
Zaniedbanie medyczne wobec dziecka prenatalnego wyraża się
w braku troski matki o stan własnego zdrowia np. kobieta nie leczy
swoich chorób, które żle mogą wpłynąć na zdrowie dziecka
poczętego (np. zakażenia układu rozrodczego narażają na utratę
dziecka w wyniku poronienia); nie korzysta z badań lekarskich w
trakcie trwania ciąży, odmawia przyjmowania suplementów, które
mogą zabezpieczyć prawidłowy rozwój dziecka; odmawia leczenia
dziecka przed urodzeniem; pomimo niepokojących objawów nie
korzysta z wizyt lekarskich; poród odbywa się w domu bez
odpowiedniego zabezpieczenia warunków i obecności położnej313.
309
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Zaniedbanie medyczne wynika z braku zainteresowania matki
własnym zdrowiem i zdrowiem nienarodzonego jeszcze dziecka.
Brak zainteresowania dzieckiem i jego zdrowiem jest
czynnikiem ryzyka wobec „dzieciobójstwa, porzucenia dziecka po
porodzie, pochopnego oddania do adopcji, zaniedbania, odrzucenie i
przemocy fizycznej po urodzeniu”314. Dlatego brak zainteresowania
dzieckiem i jego zdrowiem może być sygnałem alarmującym dla
osób spokrewnionych z matką.
D. Kornas-Biela zalicza do przemocy wobec dziecka
prenatalnego niedocenienie możliwości odczuwania bólu przez
dziecko podczas interwencji lekarskich. Dziecko doświadczając
dyskomfortu podczas zabiegów medycznych „zachowuje się tak,
jakby odczuwało ból, a parametry fizjologiczne są podobne do tych,
które są charakterystyczne dla reakcji na ból (np. spazmatyczne
kulenie się, kopanie, cofanie się od źródła bólu, przyśpieszenie akcji
serca, wydzielanie hormonów stresu)”315. Reakcja dziecka na ból
wskazuje na konieczność stosowania środków przeciwbólowych i
znieczuleń podczas zabiegów medycznych u kobiety spodziewającej
się dziecka. Taka procedura rozszerza się w całym świecie
medycznym316. Dziecko może także doznać przemocy na skutek
zastosowania w czasie porodu środków farmakologicznych, w tym
także znieczulających ból, które nie są przeznaczone dla dziecka, ale
docierają do niego317. Matka oraz personel medyczny podczas
różnych zabiegów medycznych powinni kierować się przede
wszystkim dobrem dziecka poczętego.
Szkodliwe dla prawidłowego rozwoju dziecka prenatalnego są
także leki. Nawet aspiryna, tabletki przeciwbólowe, salicylany,
sulfonamidy, leki przeciwrobacze czy antybiotyki mogą
spowodować wady rozwojowe dziecka, zaburzyć przebieg ciąży a po
314
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urodzeniu dziecka np. wiotkość mięśni czy zaburzenia oddychania.
Kobieta oczekując narodzin dziecka powinna także rozsądnie
stosować suplementację318. Lekomania może spowodować „śmierć
dziecka, wcześniactwo, hipotrofię, wady rozwojowe, awitaminozę,
zaburzenia ze strony układu nerwowego i w rozwoju
psychoruchowym”319. Brak suplementacji jak i jej nadmiar są
szkodliwe dla dziecka. Stosując leki matka powinna kierować się
zdrowym rozsądkiem.
3. Przemoc fizyczna wobec dziecka prenatalnego
Według D. Kornas-Biela przemoc fizyczna wobec dziecka
prenatalnego najczęściej może przybrać „formę zaniedbania
objawiającego się brakiem troski matki o prawidłową higienę okresu
ciąży i odżywianie”320. Zdaniem autorki czasami krzywdzenie
fizyczne wynika z bardziej czynnych form przemocy w związku ze
stosowaniem przez matkę używek lub fizycznego znęcania się (np.
uderzenia w brzuch, próby spowodowania uszkodzenia lub śmierci
dziecka)321.
Przemoc fizyczna wobec dziecka prenatalnego może przybierać
różne formy, może być bardziej lub mniej intencjonalna, czasami
może powodować krzywdzenie dziecka, ale może być niezamierzona
np. może wynikać z braku wiedzy rodziców, choroby czy trudnych
warunków życiowych)322.
Niezaakceptowane poczęcie dziecka, brak więzi z nim, słaba lub
konfliktowa relacja z ojcem dziecka, postawa odrzucająca dziecko ze
strony ojca, odmawianie udzielania wsparcia matce, załamanie
zdrowia psychicznego matki to okoliczności sprzyjające
intencjonalnemu stosowaniu większości form przemocy wobec
dziecka prenatalnego323.
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Różne formy zaniedbania dziecka prenatalnego lub
maltretowania mogą być podjęte przez matkę lub ojca celem jego
uszkodzenia i doprowadzenia do śmierci. Przemoc ta może być także
nieintencjonalna i dopiero strata dziecka (np. poronienie) powoduje
poszukiwania jego przyczyn w zachowaniu rodziców. Szczególną
formą przemocy jest dzieciobójstwo. W chwili obecnej brakuje
wyczerpujących danych dotyczących motywów i warunków
dokonywania zabójstw wobec noworodków przez matki324.
a. Dziecko prenatalne a higiena warunków życia matki
W zakresie dbałości matki o higienę życia D. Kornas-Biela
zwraca uwagę na następujące zaniedbania: brak odpoczynku w ciągu
dnia, brak odpowiedniej ilości snu, brak ruchu na świeżym powietrzu,
niedokonanie zmian w dotychczasowym trybie życia i organizacji dnia
(np. zwolnienie tempa pracy i poruszania się), nie ograniczenie
wyjazdów, dotychczasowych planów i zobowiązań, noszenie ciężarów,
powodowanie ucisku na brzuch, uprawianie ekstremalnych sportów,
krępowanie brzucha ciasnym ubraniem w celu ukrycia ciąży325.
W. Fijałkowski zwraca uwagę na znaczenie w trybie życia matki
równowagi między pracą i wypoczynkiem (szczególnie
wyeliminowanie pośpiechu), prawidłową postawę ciała (utrzymanie
jej wymaga lekkiego, ale możliwie ciągłego napinania powłok
brzusznych i pośladków) oraz noszenie obuwia na niskim obcasie (
w przeciwnym razie powłoki brzuszne wiotczeją, brzuch zwisa,
zmiana środka ciężkości zostaje wyrównana poprzez odgięcie górnej
części tułowia, co prowadzi do bólów w okolicy lędźwiowej)326.
Matka kierując się dobrem dziecka powinna dokonać reorganizacji
planu dnia tak, aby znalazł się w nim czas na konieczny odpoczynek
i relaks.
b. Dziecko prenatalne a odżywianie matki
Wiele zaniedbań grozi dziecku prenatalnemu z powodu
niewłaściwego odżywiania się ilościowego i jakościowego przez
matkę w okresie poprzedzającym poczęcie dziecka oraz w trakcie
324
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ciąży i karmienia piersią. Zaniedbania te mogą wynikać z ubóstwa,
braku wiedzy, stylu życia i odżywiania się matki związanego ze
stosowaniem diet cechujących się ubogimi składnikowo posiłkami i
chęcią utrzymania zgrabnej sylwetki327. Bardzo szczupłe kobiet są
potencjalnie zagrożone niepłodnością, niepowodzeniami w okresie
ciąży i porodu, wcześniactwem i hipotrofią dziecka (a więc ryzykiem
nieprawidłowego rozwoju dziecka prenatalnego a nawet jego
śmierci)328. U dzieci niedożywionych matek obserwuje się po
urodzeniu nieprawidłowy płacz, wskazujący na subtelne uszkodzenie
układu nerwowego329, gorszą adaptabilność do warunków życia
(dzieci te częściej chorują, skłonność do częstych infekcji i chorób z
powodu upośledzenia mechanizmów odporności), gorsze radzenie
sobie z wymaganiami życia postnatalnego oraz czynnościowe
zaburzenia układu nerwowego330.
Badania naukowe przeprowadzone na zróżnicowanej populacji
potwierdzają związek pomiędzy niskim stanem odżywienia matki i
porodem przedwczesnym. Niedowaga jest czynnikiem ryzyka
wystąpienia porodu przedwczesnego. Właściwe postępowanie
dietetyczne matki może w jakimś stopniu obniżyć częstość
występowania wcześniactwa331.
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Kobieta w ciąży powinna dobrze się odżywiać. „Dobrze” nie
oznacza jednak spożywania wielu wysokoenergetycznych posiłków.
Przemiana materii w okresie ciąży ulega spowolnieniu, co prowadzi
do tendencji szybkiego wzrostu masy ciała pomimo niezwiększania
obfitości spożywanych pokarmów. W okresie ciąży matka powinna
ograniczyć spożywania słodyczy, tłuszczów, pieczywa i
ziemniaków. Nie ma powodów by zwiększać liczbę posiłków w
ciągu dnia. Dwa obfitsze posiłki w ciągu dnia (śniadanie i obiad)
oraz niewielka kolacja jest wystarczająca332. Miarodajnym
wskaźnikiem prawidłowego odżywiania się kobiety, co do ilości
spożywanych posiłków jest przyrost masy ciała. W pierwszych 3
miesiącach ciąży w warunkach prawidłowych nie obserwuje się
wzrostu masy ciała. W następnych trzech miesiącach powinno
przybywać matce ok. 0,5-1 kg miesięcznie, a w ostatnich trzech
miesiącach po 1,5 -2kg. Optymalny przyrost masy ciała w czasie
ciąży powinien wynosić około 8 kg. Badania naukowe wykazały, iż
taki przyrost masy ciała matki sprzyja korzystnemu przebiegowi
ciąży i porodu333.
Czynnikiem zagrażającym prokreacji jest także otyłość. U kobiet
otyłych spotyka się 37 różnych powikłań w przebiegu ciąży i porodu
np. trzykrotnie częściej występowanie gestoz (zatrucia ciążowego),
czterokrotne częstsze rodzenie dzieci makrosomicznych (o masie
ciała powyżej 4 kg), dwukrotnie częściej cięcia cesarskie334.
c. Dziecko prenatalne a palenie tytoniu
Dym tytoniowy jest szczególnie groźny dla życia i zdrowia
dziecka prenatalnego. Spośród 6000 związków chemicznych w nim
występujących wyodrębniono 300 wywierających szkodliwy wpływ
na organizm człowieka. Do najbardziej szkodliwych zaliczono:
nikotynę, tlenek węgla, smołę tytoniową, amoniak, związki
aldehydowe i fenolowe oraz ciała ketonowe. U przeciętnej osoby
332
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palącej 10 % hemoglobiny zostaje trwale związane z nikotyną i
wyłączone z funkcji oddychania tkankowego335.
U
palących
matek
częściej
występują
poronienia.
Prawdopodobnie są one spowodowane uszkodzeniem przez
substancji trujące rodzicielskich komórek rozrodczych (plemnika i
jaja). Szkodliwe następstwa występują także wówczas, gdy pali tylko
współmałżonek, ponieważ jedna godzina oddychania zadymionym
powietrzem odpowiada wypaleniu 4 papierosów336.
Kobieta ze względu na funkcje rozrodcze jest szczególnie
podatna na toksyczny wpływ dymu tytoniowego. Męskie komórki
rozrodcze są wytwarzane stale, na nowo. Kobieta rodzi się z
zasobem prajaj mieszczących się w pierwotnych pęcherzykach, z
których cześć dojrzewa w kolejnych cyklach miesiączkowych.
Komórki te przebywają w jej organizmie przez wszystkie lata życia i
są wystawiane na działanie szkodliwych czynników. Czynniki te
mogą powodować mutacje, których efektem może być śmierć lub
defekt nowego organizmu dziecka337.
Skutki palenia tytoniu dla człowieka to min. wzrost ryzyka
zachorowania na raka, męczący kaszel, przewlekły nieżyt górnych
dróg oddechowych: krtani, tchawicy i oskrzeli338. Badania naukowe
potwierdzają szkodliwość dymu tytoniowego na przebieg ciąży oraz
stan dziecka w okresie życia wewnątrzmacicznego. Dzieci matek
palących przejawiają szereg odchyleń w rozwoju fizycznym i
umysłowym339. Palenie tytoniu w okresie ciąży zwiększa ryzyko
poronienia, zwiększa ryzyko śmierci okołoporodowej noworodka,
wywiera ujemny wpływ na wewnątrzmaciczny rozwój dziecka i
zwiększa szanse biologicznej niedojrzałości, powoduje niską masę
urodzeniową dziecka340, częstsze ciąże pozamaciczne, częstsze
335

Zob. W. Fijałkowski, Ku afirmacji życia, Instytut Wydawniczy Pax,
Warszawa 1989, s. 116.
336
Zob. tamże
337
Zob. tamże, s.117.
338
Zob. tamże s. 117.
339
Zob. J. Piotrowski, J. Lisiewicz, Palenie tytoniu. Matka-ciąża-dziecko,
Nauka dla wszystkich Nr. 369, Wyd. Polska Akademia Nauk, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 31.
340
Zob. tamże, s. 36-39.
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porody przedwczesne, samoistne zgony noworodka341. Narażanie
dziecka prenatalnego na szkodliwy wpływ dymu tytoniowego
powoduje także zmniejszenie obwodu głowy oraz hipotrofię
wewnątrzmaciczną (obniżenie wzrostu i wagi urodzeniowej
dziecka)342.
Co czwarte dziecko z niską wadą urodzeniową jest rodzone
przez matkę palaczkę, a 70% dzieci matek palących mniej niż 20
papierosów dziennie ma wagę poniżej 2500 gram, co zwiększa o
kilkanaście razy śmiertelność okołoporodową. Dzieci matek
palących narażone są także na uszkodzenia zdrowotne z powodu
odklejenia się łożyska, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych,
łożyska przodującego oraz krwotoku zagrażającemu życiu nie tylko
dziecka prenatalnego, ale także jego matki343. Tytoń powoduje
przyśpieszenie akcji serca dziecka, jego niedotlenienie i
niedożywienie oraz niepokój psychoruchowy. Tytoń upośledza
rozwój dziecka w okresie prenatalnym, przyczynia się do wzrostu
jego zachorowalności i umieralności, powstania różnych wad i
uszkodzeń, które są przyczyną zaburzeń rozwoju dziecka po
urodzeniu, upośledzenia umysłowego oraz parcjalnych deficytów
(np. dysleksji, trudności w nauce). Łożysko matki palącej papierosy
jest małe, mało waży, jest mało wydolne i uszkodzone (np.
uszkodzenie naczyń łożyska, przerost lub zahamowanie wzrostu
naczyń kosmówki, mniejsza wytrzymałość, która zwiększa ryzyko
krwotoku i zawału)344.
Kobiety palące tytoń po porodzie częściej mają problem z
laktacją, podjęciem roli matki oraz w dalszym stopniu narażają swoje
dziecka na szkodliwe działanie nikotyny i innych związków
trujących345. Kobiety planujące prokreację w trosce o własne zdrowie
i zdrowie dziecka powinny odpowiednio wcześniej przed poczęciem
zerwać z nałogiem.

341

Zob. Kornas-Biela, jw. s. 51
Zob. tamże.
343
Zob. Kornas-Biela, jw. s. 51.
344
Zob, tamże.
345
Zob. tamże.
342
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d. Dziecko prenatalne a spożywanie alkoholu
Szkodliwy wpływ spożywania alkoholu na kobiety w ciąży
znany był już w starożytności. Przed erą chrześcijańską w Kartaginie
obowiązywał zakaz picia wina przez nowożeńców. W wiekach
późniejszych ludzie skojarzyli ułomność dzieci z nadużywaniem
alkoholu przez ich rodziców346.
Spożywanie przez matkę alkoholu szczególnie do końca 8
tygodnia od poczęcia może powodować „zespół wad wrodzonych,
uszkodzenie mózgu (upośledzenie umysłowe, trudności w uczeniu
się), zmniejszyć wagę i wzrost dziecka, prowadzić do częstszych
poronień, zgonów przed urodzeniem lub w okresie okołoporodowym
i noworodkowych, przedwczesnych porodów, nieprawidłowego
rozwoju fizycznego, ruchowego i psychicznego po urodzeniu”347.
J. J. Mulvihill i współpracownicy (1976) opisali płodowy zespół
alkoholowy (FAS), który charakteryzuje się trzema zasadniczymi
objawami: wewnątrzmacicznym i pourodzeniowym opóźnieniem
wzrostu, anomaliami rozwojowymi twarzy oraz czynnościowymi
zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Ciężar ciała
noworodka z FAS w większości przypadków nie przekracza wagi
2500 gram. Jest przeciętnie mniejszy o 1 kg niż u dziecka zdrowego.
Także w późniejszym życiu dzieci te nie dorównują pod względem
wagi i wzrostu swym rówieśnikom. Dla płodowego zespołu
alkoholowego
charakterystyczne
są
anatomiczne
wady
twarzoczaszki, na które składa się małogłowie, wąsko i płytko
osadzone gałki oczne z fałdem nakątnym, małe i wąskie wargi,
krótki nos, nie całkowicie wykształcona żuchwa. Wadom tym mogą
towarzyszyć anomalie układu sercowo-naczyniowego, moczowopłciowego oraz nerwowego. Z kolei ze strony ośrodkowego układu
nerwowego mogą pojawić się następujące nieprawidłowości:
opóźnienie rozwoju psychomotorycznego dziecka, reakcje
hiperkinetyczne, trudności w nauce, zaburzenia zachowania,
charakteropatia348.

346

Zob. W. Fijałkowski, jw. s. 119-120.
Kornas-Biela, jw. s. 52.
348
Zob. Fijałkowski, jw. s.120-121.
347
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J. M. Friedman wyróżnia dwie postacie kliniczne FAS:
klasyczną oraz o przebiegu lżejszym. Postać klasyczna występuje u
dzieci alkoholiczek natomiast postać lekka występuje u dzieci matek
pijących w czasie ciąży niewielkie ilości alkoholu. Postać lekka
zespołu alkoholowego charakteryzuje się zaburzeniami wzrostu,
obniżeniem zdolności intelektualnych oraz zaburzeniami zachowania
dziecka349.
W powstaniu FAS znacząca jest bezpośrednia toksyczność
alkoholu i jego wpływ na tkanki organizmu dziecka oraz pośredni
wpływ alkoholu wyrażający się w uszkodzeniu budowy
anatomicznej łożyska oraz zakłóceniem jego czynności. Z powyżej
przytoczonych skutków spożywania alkoholu przez kobiety będące
w ciąży wielkiego znaczenia nabiera zachowanie trzeźwość w
rozrodczej fazie życia kobiety i mężczyzny. Absurdalną decyzją
byłoby podjęcie decyzji o aborcji po incydentalnym spożyciu
alkoholu przez kobietę w czasie ciąży. Zamiast lęku o dalsze życie
dziecka prenatalnego należy powiedzieć sobie „nigdy więcej nie
spożyję alkoholu by nie zarażać mojego dziecka na ryzyko
powstania deficytów”350.
Żadna dawka spożywanego przez matkę alkoholu nie jest
bezpieczna dla dziecka, ponieważ stężenie alkoholu w jego krwi jest
większe niż w krwi matki a wyeliminowanie go trwa znacznie
dłużej. Spożywany alkohol przez matkę działa także pośrednio na
dziecko prenatalne, zaburza dotlenienie i odżywianie dziecka,
powoduje niedobory pierwiastków śladowych i witamin, upośledza
wytwarzanie hormonów zarówno przez matkę jak i dziecko, zaburza
także odporność dziecka351.
Spożywanie alkoholu przez mężczyznę jest także niebezpieczne
dla życia i zdrowia dziecka prenatalnego, ponieważ alkohol wpływa,
na jakość materiału genetycznego przekazywanego dziecku.
Naukowcy zalecają przyszłym rodzicom, aby powstrzymali się od
349

Zob. I. Kowalewski, Prenatalny rozwój dziecka w świetle tarogennego
działania alkoholu na rozwijający się płód, [w:] Alkoholowy zespół płodu.
Teoria-Diagnoza-Praktyka, M. Banach (red.), Wyd. WAM. Kraków 2011, s.
141.
350
Por. tamże, s. 121.
351
Zob. Kornas-Biela, jw. s. 52.
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spożywania alkoholu na trzy miesiące przed zapłodnieniem. Dotyczy
to także mężczyzn, ponieważ plemniki dojrzewają średnio powyżej
dwóch miesięcy (spematogeneza)352.
e. Dziecko prenatalne a substancje psychoaktywne
Każda z substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na
rozwój dziecka prenatalnego353. Możliwy wpływ marihuany na
rozwój dziecka prenatalnego to: zwiększenie ryzyka poronienia,
przedwczesnego porodu, niska waga urodzeniowa dziecka,
opóźniony wzrost, zaburzenia rozwoju emocjonalnego, wady
wrodzone i zniekształcenia354.
Zażywana przez matkę kokaina powoduje defekty genetyczne,
uszkadza układ krwionośny, moczowy i nerwowy dziecka,
dziesięciokrotnie zwiększa ryzyko powstania wad w tym zakresie,
prowadzi też do wad części twarzowej i kończyn dziecka, poronień,
wcześniactwa, martwych urodzeń oraz zaburzeń zachowania355.
Równie niebezpieczna dla prawidłowego rozwoju dziecka
prenatalnego jest heroina. Kobiety zażywające heroinę narażają
siebie i swoje dziecko na: poronienie, martwe urodzenie, poród
przedwczesnych,
komplikacje
okołoporodowe,
zaburzenia
oddychania po urodzeniu, opóźniony rozwój fizyczny i umysłowy,
anemię i choroby serca u dziecka, cukrzycę, zapalenie płuc oraz
zespół abstynencyjny u noworodka (biegunka, wymioty)356.
Niebezpieczną substancją psychoaktywną dla rozwijającego się
dziecka w okresie prenatalnym jest także amfetamina. Osoby
zażywające amfetaminę cierpią na niedobory witamin i wapnia.
Dzieci urodzone przez matki, które zażywały amfetaminę są często
mniejsze, słabsze i bardziej narażone na choroby serca i innych

352

Zob. M. Klecka, Ciąża a alkohol. W trosce o dziecko FAS, Wyd.
Parpamedia, s. 4.
353
Tamże, s. 2.
354
Zob. tamże.
355
Zob. Kornas-Biela, jw. s. 52, za: Gosden Ch., Nicolaides K., Whitting V.,
Czy moje dziecko urodzi się zdrowe? Poradnik dla rodziców oczekujących
dziecka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, s. 38
356
Zob. Klecka, s. 3.
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narządów. Amfetaminę łatwo przedawkować, a przedawkowanie
często kończy się śmiercią357.
4. Przemoc psychiczna wobec dziecka prenatalnego
Znaczenie przeżyć psychicznych matki na rozwój dziecka
doceniano już w starożytności. Arystoteles pisał, że kobiety wówczas
muszą dbać o swoje ciało, a ich usposobienie powinno być wolne od
trosk, ponieważ rozwijające się w łonie matki dziecko odbiera jej
przeżycia niczym roślina, która korzeniami tkwi glebie. Już 100 lat
temu w Chinach tworzono specjalne kliniki dla kobiet oczekujących
narodzenia dziecka, otaczano je szczególną opieką. Leonardo da
Vinci twierdził, iż „Ten sam duch rządzi dwoma ciałami. Pragnienia
matki wpływają na dziecko, które ona nosi, a jej lęk czy psychiczny
ból mają większą moc nad dzieckiem niż nad matką, gdyż może ono
z tego powodu nawet stracić życie”358.
Wg. D. Kornas-Biela przemoc psychiczna wobec dziecka
prenatalnego towarzyszy wszystkim formom przemocy fizycznej, ale
może występować bez jej objawów. Autorka wyróżnia m.in.
następujące formy przemocy psychicznej wobec dziecka
prenatalnego: silne odrzucenie dziecka (matka nie dostrzega istnienia
dziecka lub zaprzecza mu, traktuje dziecko jedynie, jako ciążę,
zawartość brzucha, którą może dowolnie dysponować); odmawianie
dziecku akceptacji, negatywny stosunek do dziecka oraz narażanie
sobie na różne trudne sytuacje; intencjonalne niezwracanie uwagi na
potrzeby dziecka, sygnalizowane przez jego ruchy; ignorowanie
przez matkę zmniejszenia lub braku ruchliwości dziecka przez
dłuższy czas (sugerujące jego niedotlenienie lub ryzyko śmierci)359.
Pozytywne ustosunkowanie się kobiety do dziecka prenatalnego
zależy od szeregu czynników. Za M. H. Klausem i I. H. Kennelem
można wymienić następujące: doświadczenie rodziny macierzystej,
predyspozycje psychiczne (wrodzone, nabyte, dziedziczne); relacje
społeczne, szczególnie relacje z mężem i bliską rodziną; aktualny
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Zob. S. Connolly, Warto wiedzieć….amfetamina, Tłum. R. Walis, Tytuł
oryginału: Need to know: Cocaine, Wyd. Visioner, Warszawa 2003, s. 14-15.
358
Zob. Kornas-Biela, jw. s. 50.
359
Kornas-Biela, jw. s. 54.
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stan zdrowia psychicznego (dojrzałość emocjonalna matki),
przeszłość ginekologiczna oraz przebieg obecnej ciąży360.
Jedną z pierwszych koncepcji więzi z dzieckiem nienarodzonym
opracowała M. S. Cranley. Autorka definiuje więź z dzieckiem, jako
„poziom zaangażowania rodziców w zachowania, które wskazują na
przywiązanie do dziecka nienarodzonego oraz interakcje z nim”.
Autorka wyodrębniła następujące elementy więzi: traktowanie
dziecka poczętego, jako odrębnej istoty, podejmowanie prób
nawiązania kontaktu z dzieckiem, przypisywanie dziecku
właściwości i intencji, podporządkowanie się dziecku wyrażane
poprzez modyfikowanie własnych zachowań, tak, aby umożliwić mu
prawidłowy rozwój361.
Badania psychologiczne prowadzone metodą hipnozy
udowadniają, że mózg dziecka prenatalnego odbiera wrażenia z
otoczenia wewnątrzmacicznego a także z poza niego i przechowuje
je. Pamięć wrażeń prenatalnych potwierdzają także relacje osób,
które doświadczyły śmierci klinicznej362.
Komunikacja z dzieckiem prenatalnym jest istotna dla jego
prawidłowego rozwoju. Wyraża ciepło uczuć rodzicielskich, daje
dziecku rozluźnienie, spokój, poczucie bezpieczeństwa i radość.
Komunikacja prenatalna tworzy fundament dla rozwoju zdrowej
osobowości dziecka363.
Silny negatywny stosunek matki do dziecka oraz przeżywanie
przez nią długotrwałego i nasilonego stresu połączonego z
niezaspokojeniem
potrzeb
psychicznych
(np.
potrzeby
bezpieczeństwa) może spowodować: poronienie samoistne,
doprowadzić
do
komplikacji
przedporodowych,
porodu
przedwczesnego, opóźnionego lub przedłużającego się. Może być
także przyczyną urodzenia dziecka martwego lub z wadą rozwojową.
360

Zob. M. Wojaczek., Rozwój więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie
życia, [w:] E. Lichtenberg-kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.),
Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd.
Impuls, Kraków 2011, s. 83.
361
Zob. tamże, s. 82.
362
Zob. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Wyd. Nasza
Księgarnia, Warszawa 1993, s. 60.
363
Zob. tamże.
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Wiedza rodziców o kontakcie z dzieckiem prenatalnym może służyć
podjęciu przez nich kontaktu pobudzającego rozwój dziecka364. Słusznie
stwierdził W. Fijałkowski, iż dziecko nie jest „nieme”, „głusi” natomiast
często bywają jego rodzice365.
Zakończenie
Przemoc wobec dziecka prenatalnego może przybrać różne
formy: medyczną, fizyczną czy emocjonalną. Może być nie
intencjonalna i wynikać z braku wiedzy rodziców czy niekorzystnej
sytuacji materialno-bytowej. Przemoc ta może być także
intencjonalna i z góry nakierowana na wyrządzenie krzywdy
dziecku. Dziecko prenatalne może doświadczyć przemocy ze strony
matki, ojca czy też osób trzecich. Specyfika przemocy wobec
dziecka prenatalnego wyraża się w jego bezbronności. Na
zakończenie powyższych rozważań odpowiednie będą słowa Jana
Pawła II z orędzia przygotowanego na Światowy Dzień Pokoju w
roku 1994: „Społeczność, która odrzuca dzieci, spycha je na
margines lub zmusza do życia w sytuacjach beznadziejnych, nigdy
nie zazna pokoju”366.
Streszczenie
Nasilanie się różnych form przemocy wobec dziecka
prenatalnego jest jednym z wielu rosnących problemów
współczesnego społeczeństwa. Mimo, iż przemoc ta występowała
dawniej współczesny świat rozwoju nowych technologii stwarza
coraz to nowsze „wynalazki” mogące stać się narzędziem w
krzywdzeniu dziecka prenatalnego. Przemoc wobec dziecka
prenatalnego ze strony rodziców jest zagrożeniem nie tylko dla
364

Zob. tamże, s. 50-51.
E. Lichtenberg-Kokoszka, Ciąża zagadnieniem biomedycznym i
psychopedagogicznym, Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 59, za: W.
Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelpin
1996, s. 61.
366
B. Oszustowicz, Społeczność, która odrzuca dzieci…nigdy nie zazna
pokoju” Refleksje z nauczania Jana Pawła II, [w:] W służbie dziecku, Tom
I, J. Wilk (red.), Lublin 2003, s. 341.
365
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zdrowia i życia dziecka, ale również jego matki. Celem artykułu jest
przedstawienie form przemocy wobec dziecka prenatalnego:
przemocy o charakterze medycznym, fizycznym i psychicznym a
także skutków, jakie może powodować. Artykuł podejmuje min.
następujące zagadnienia: nadużywanie alkoholu, nieodpowiednie
żywienie matki, palenie papierosów, stosowanie środków
psychoaktywnych przez matkę. Okres życia prenatalnego jest
niezwykle ważny, ponieważ stanowi fundament dla dalszego
rozwoju człowieka. Przyszłością społeczeństwa są dzieci, to one
będą kształtować nową rzeczywistość. Dlatego, dziecko prenatalne
oraz jego matka powinno stanowić obiekt szczególnej troski i
zainteresowania wszystkich członków społeczeństwa.
Summary
Violence against prenatal child− forms and consequences
Intensification of various forms of violence against prenatal child
is one of the many increasing problems of modern society. Despite
the fact that violence appeared more a long ago the modern world of
the development of new technologies creates more and more new
“inventions” that may become a tool in the prenatal child abuse.
Violence against prenatal child from the side of parents is a threat not
only to the health and life of the child, but also his/her mother. The
purpose of this article is to present forms of violence against prenatal
child: violence in medical, physical and psychological
understanding, and also the consequences that it can cause. The
article elucidates i.a the following issues: alcohol abuse,
inappropriate nutrition of the mother, smoking, the use of
psychoactive substances by the mother. Prenatal period of life is
extremely important because it makes the foundation for further
human development. Children are the future of the society, the will
form the new reality. That’s why prenatal child and his/her mother
should present the object of the special care and interest by the all
members of the society.
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)

Dramat indywidualizacji człowieka współczesnego
Wstęp
Według Powszechnej Encyklopedii Filozofii indywidualizm to
„[…] teoria człowieka przyjmująca najwyższą realność i wartość
jednostki w życiu społecznym, polityce, ekonomii, religii,
moralności i twórczości artystycznej. Jednostka ludzka (indywiduum
ludzkie) pojmuje się autonomicznie, jako byt realizujący się
najpełniej całkowitej lub względnej izolacji od społeczeństwa. Nie
stanowi ani jednorodnej prawdy, ani nie opiera się na jednorodnej
teorii, ma cechy prądu kulturowego, wiążą się z nim zjawiska kultury
nowożytnej, takiej jak: liberalizm, utylitaryzm, lefebryzm, tolerancja,
emancypacja i demokracja. Przeciwstawia się etatyzmowi i
kolektywizmowi
oraz
moralności
preskryptywnej
i
skodyfikowanej”367. Samo pojęcie „individu” („induvidualisme”)
pojawiło się w antropologii i etyce we Francji. W 1750 roku A. de
Toqueville korzysta z tego terminu zastępując używane wcześniej
pojęcie „egotyzmu”. Pisarz wysunął również teorię, że pojęcie to
wyłania się z mentalności demokratycznej, dzięki której, zostało ono
przeniesione z obszaru logiki i historii naturalnej (nauk
przyrodniczych) na obszar nauk o człowieku. Tendencja ta w
późniejszych latach zyskała miano „atomizmu społecznego”.
Antropocentryczna logika nie narodziła się w sposób gwałtowny
i ex nihilo nihil. Była procesem zmiennym i niezwykle dynamicznym
opierającym się na wielu czynnikach. Francuski filozof nurtu
neotomistycznego J. Maritain podaje fazy, w których dochodzi do
procesu powstania nurtu indywidualistycznego:
1. Faza klasyczna, w której ludzkość zapomina o swoich
korzeniach i niszczy dorobek poprzednich pokoleń poszukując nowej
drogi istnienia i egzystencji;
2. Faza mieszczańska, w której człowiek chce całkowicie
podporządkować sobie świat przyrody. W tym okresie optymizmu
367
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racjonalistycznego homo sapiens pragnie wyzwolić swoją
potencjalność przez uporządkowanie świata go otaczającego;
3. Ostatnia faza rewolucyjna jest już wyrazem pełnego
indywidualizmu. Człowiek wyznacza cel swojego działania w
samym sobie. Tego rodzaju pesymizm materialistyczny odrzuca
wszelkiego rodzaju transcendencję. Cechą dominującą jest ateizm i
laicyzm. Cechy boskie otrzymuje człowiek. Jedynym kryterium
prawdy jest praktyka życia i doświadczenie368.
Indywidualizm opisany w trzeciej fazie ewolucji myśli ludzkiej
posiada pewne charakterystyczne cechy. Jedną z nich jest rozumienie
człowieka, jako wolnego i niczym nieograniczonego. W pełni samo
kreującego się. J.- P. Sartre pisze: „człowiek jest tylko tym, czym
siebie uczynił […]. Chcemy powiedzieć, że człowiek przede
wszystkim istnieje, tzn. stworzy siebie dopiero w przyszłości i jest
świadomy tego swego rozwoju w przyszłości. Człowiek jest przede
wszystkim projektem przeżywanym subiektywnie, ma być pianą,
pleśnią czy kalafiorem. Przed tym projektem nic nie istnieje
uprzednio, nic nie istnieje innego w sferze poznawalności”369.
Podobną twierdzenie głosił również Ch. Taylor. Pisał, że istota
ludzka jest „samodefiniującym się albo też samointerpretującym się
zwierzęciem”370. Jednak czy na pewno? Człowiek sam wybiera
drogę swojego rozwoju. Jedynymi ograniczeniami w dążeniu do celu
są jego słabości wewnętrzne i potencjał środowiska, w którym żyje i
funkcjonuje. Powątpiewalność meta narracji i transcendencji
prowadzi do oparcia doświadczenia na empirii. Prawdziwe jest to, co
można zbadać, przeanalizować lub to, co dana jednostka uzna za
prawdziwe. W ostatecznym założeniu można wysunąć wniosek, że
„życie człowiek jest przygodne, pozbawione wewnętrznej
konstytucji, źródła czy też celu. Trzeba uznać, że nie istnieje nic
takiego jak natura ludzka. Nie ma, co za tym idzie, rzeczywistości,
368
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jako takiej, a jedynie taka rzeczywistość, jaka wyłania się z ludzkich
działań w danym miejscu i momencie historycznym” 371.
Antropologia indywidualistyczna opiera się, więc na pięciu
koncepcjach:
nominalizm,
idiografizm,
historycyzm,
konstruktywizm oraz „krytykę przez de-centrację”372. Nominalizm
krytykuje istnienie pojęć abstrakcyjnych, postulując jednocześnie
istnienie wyłącznie terminów jednostkowych. Idiografizm zakłada
natomiast, że antropologia może jedynie badać i opisywać dane
kultury ludzkie bez oceniania. Jedynym działaniem, jakie może
podjąć jest porównywanie działalności człowieka, jednak bez
hierarchizowania. „Historycyzm w tym specyficznym znaczeniu jest
zasadą, która mówi, że wszystkie zjawiska kulturowe, w tym
oczywiście kategorie naszego myślenia, naszą wiedzę i naukę należy
pojmować, jako zjawisko historyczne i kulturowe, powstałe w
specyficznych warunkach kulturowych i historycznych”373.
Konstruktywizm jest natomiast założeniem, że badanemu
zjawisku przypisywane są pewne cechy według specyficznych
konwencji narracyjnych, figur stylistycznych i metafor. Nie
zakładamy przy tym jednak, że jakieś metody są lepsze do drugich.
Ostatnią koncepcją cechująca indywidualizm jest „krytyka przez decentrację”. Stanowisko to opiera się na dwóch założeniach:
1. Istnieje wiele form naszego poznania.
2. Nasze poznanie cechuje się lokalizmem obszaru percepcji.
Koncepcja ta zakłada, że nie istnieje lepszy czy gorszy sposób
widzenia świata. Wynika z tego, że nasze rozumienie rzeczywistości
jest bardzo wąskie i może dotyczyć jedynie naszej w rzeczywistości,
w której żyjemy. Nie można odnosić jej do całości świata. Takie
rozumienie istoty ludzkiej wpływa na obraz i kształt społeczeństwa.
Z. Bauman, jeden z najbardziej znanych teoretyków- socjologów
zajmujących się problematyką relacji w społeczeństwie
ponowoczesnym, twierdzi, że do opisu systemu społecznego
wymagane jest stworzenie nowego słownika teoretycznego.
371
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Socjologia musi wpisać się w nowe ramy czasowe, oraz nową
rzeczywistość. Takie kategorie jak „ład społeczny”, „system
społeczny” czy „struktury społeczne” nie są już aktualne i musza
zostać zastąpione nowymi, obejmującymi opis powspólczesnej
kondycji społecznej charakteryzujący się zanikiem koordynacji
działań między ludzkich spowodowanym wzrostem znaczenia
autonomii jednostki. Terminy wyżej wymienione muszą zostać
zastąpione opisem zjawisk lokalnych, płynnych i przejściowych374.
Indywidualizm społeczny opisywany przez Baumana nie jest jedynie
relacją obejmującym grupy ludzkie, ale również stanem
świadomości. Socjolog podaje dwa kluczowe składniki tej nowej
świadomości: „[…] po pierwsze, ostateczne uznanie przygodności i
niestałości zasad naszej egzystencji we wszelkich możliwych
aspektach na poziomie biografii jednostki, a także zbiorowości; po
drugie, uznanie, że w sferze kulturowej obowiązuje
nieprzezwyciężalny, nieredukowalny pluralizm idei, norm, wartości i
wyobrażeń symbolicznych”375. Tworzenie się tego nowego prądu
myślowego wpływa na ideę kontroli społeczną i autonomie
indywiduum. Nie istnieje już przymus pracy i produkcji. Jego
miejsce zastępuje dostępność do dóbr materialnych i duchowych.
Dzięki temu przeniesieniu dobra kulturowe stają się dobrem
konsumpcyjnym, a środkiem kontroli pogoń za przyjemnością.
Narzędziem kreowania rzeczywistości stały się media. To one
przedstawiają, co jest dobre, a co złe. Wyznaczają cele życiowe i
hierarchię wartości. Moralność jest cechą indywidualną. To
jednostka ocenia własne zachowanie, co powoduje u niej sine
poczucie dezintegracji wewnętrznej i dezorientacji376.
1. Ucieczka od Boga
Aby móc opisać ideę człowieka stworzoną przez filozofie nurtu
indywidualistycznego należy najpierw przedstawić obraz religii i
374

Zob. Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmodermy, [w:]
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Boga, którym się posługuję przy jego opisie. Koncepcji tych, jest tak
dużo jak było przedstawicieli tego kierunku myślowego.
Najważniejsi z nich, a zarazem ci, z którymi najczęściej
polemizowali filozofowie nurtu neotomizmu to: Ludwig Feuerbach,
Karl Marks ze swoimi następcami Fryderykiem Engelsem i
Włodzimierzem Leninem oraz Friedrich Nietzsche.
Filozofia Ludwiga Feuerbacha była jedną z podstaw dla
koncepcji Marksa, który zapoczątkował ogromny ruch ateistyczny i
sekularystyczny w Europie. W swoim dziele O istocie
chrześcijaństwa mówi, że „religia jest samorozdwojeniem
człowieka: człowiek tworzy sobie Boga jako istotę sobie
przeciwstawną. Bóg nie jest tym, czym jest człowiek- człowiek nie
jest tym, czym jest Bóg. Bóg jest istotą nieskończoną, człowiekskończoną; Bóg jest doskonały, człowiek - niedoskonały; Bóg jest
wieczny, człowiek- przemijający; Bóg jest wszechmocny, człowiekbezsilny; Bóg jest święty, człowiek- grzeszny. Bóg i człowiek to
krańcowe przeciwieństwa: Bóg jest tym, co absolutnie pozytywne,
kwintesencją wszelkiej rzeczywistości, człowiek jest tym, co
negatywne, kwintesencją wszelkiej nicości”377. Takie rozumienie
religii wynika z utożsamiania przez filozofa teologii z
antropologią378. Dla udowodnienia tej tezy sprowadza idee Boga do
istoty człowieka, przyrody oraz pragnienia ludzkiego.
Feuerbach dokonuje redukcji Boga do istoty człowieka, która
według filozofa jest demistyfikacją bytu ludzkiego. To człowiek
wymyśla Boga. Dzieje się to podczas utożsamiania Boga i religii z
atrybutem nieskończoności. Jest to myślenie błędne, ponieważ cecha
ta jest w rzeczywistości przypisana człowiekowi. Religia przenosi ją
na
wyimaginowany
Absolut,
tworząc
złudzenie
bytu
ponadludzkiego. Człowiek ulega temu wyobrażeniu, ponieważ nie
może uznać nieskończoności za swój atrybut na poziomie
377

L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Kraków
1959, s.87.
378
„Rzeczywistą treścią teologii jest antropologia […]; między
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psychologicznym. Tworzy, więc rzeczywistość inną od siebie, która
posiada ta cechę. Odnosi się do niej, stając się „przedmiotem
Boga”379. Zależność tą można przedstawić w schemacie:

Schemat.1.
Źródło: M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na
temat Boga. tłum. A. Turowiczowa, Paryż 1977, s.53.

Według Feuerbacha „Bóg jest zwierciadłem człowieka”380. Nie
jest on odmienny od niego, tylko jest projekcją w formie hipotezy,
dlatego filozof postuluje odrzucenie go. Istota ludzka w akcie
religijnym poznaje samego siebie. Oszukuje się, że jest to Bóg.
Człowiek, według niemieckiego filozofa jest bytem zanurzonym w
świecie przyrody, posiadającym ciało i instynkty, jednostką
pragnącą, czującą i chcącą. „Człowiek tym różni się od zwierząt, że
jest pośród istot żywych najwyższym stopniem wyczulenia
zmysłowego, jestestwem najwrażliwszym zmysłowo i najbardziej
wyczulonym na całym świecie(…)”381. Jest to również byt, który
posiada świadomość zależności wobec przyrody. Feuerbach określa
tą zależność, jako obiektywną zasadę religii naturalnych.
Subiektywną zasadą, jest w odniesieniu do przyrody zależność
człowieka od niej. Interpretacja ta jest odzwierciedleniem
379

Zob. M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na
temat Boga. tłum. Anna Turowiczowa, Paryż 1977, s.51-53.
380
Feuerbach, O istocie…, s. 131.
381
Tenże. Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowrona, T. Witwicki,
Kraków 1953, s.230-231.
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pierwszego rozumienia religii, gdzie zasadą subiektywną była
świadomość siebie, a zasadą obiektywną istota człowieka. Driada ta
sprowadzała substancję Boga do substancji człowieka. Druga driada
prowadzi, według filozofa, do stawiania znaku równości pomiędzy
Bogiem a przyrodą, która nie jest niczym innym, jak hipotezą
Absolutu382.
Ostatnią przyczyną tworzenia się idei Boga jest ludzkie
pragnienie szczęścia. Feuerbach podkreśla, że człowiek w swoich
działaniach kieruje się potrzebą posiadania szczęścia lub
zaspakajania tej potrzeby. To na jej gruncie, według filozofa, rodzi
się religia. Mami ona istotę ludzką obietnicą życia bez bólu i cierpień
po śmierci, w lepszym i doskonalszym świecie. Niestety, są to
obietnice bez pokrycia. Religia jest tylko wytworem ludzkiej
świadomości383.
Filozofem, który w swoich poglądach czerpał inspiracje z
filozofii Ludwika Feuerbacha był Karol Marks. Według niego
człowiek wymyśla sobie bogów. Dzieje się tak dlatego, że nie jest on
wstanie zapanować nad światem. Nie potrafi on nadać sensu
własnemu życiu, ponieważ widzi on swoje ułomności i
niedoskonałości. Uczucie to powoduje, że szuka on ukojenia w
wyimaginowanych istotach, jakimi są bogowie. Nie są ono
prawdziwi. Istnieją tylko w umyśle ludzkim. K. Marks podkreśla, że
aby człowiek mógł się prawidłowo rozwijać musi odrzucić te złudne
wyobrażenia. Stanie się on wtedy tym, kim jest naprawdę, czyli
istotą wielką i godną, wolną i rozumną, rozwijającą swą
indywidualność i wewnętrzne bogactwo, oraz traktującą innych ludzi
jako cel a nie środki384.
Marks w centrum swojej etyki umieścił człowieka. Postulował,
że jest on dobrem najwyższym dla każdej istoty ludzkiej. To właśnie
on powinien zająć miejsce każdego wyimaginowanego boga. Jest on
także, według niemieckiego filozofa, kryterium wszelkiej oceny
moralnej. W tym ujęciu dobre moralnie jest wszystko to, co sprzyja
rozwojowi człowieka. Dlatego też powinnością każdej istoty ludzkiej
382

Zob. Neusch, U źródeł...,s. 57-60.
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jest doskonalenie się oraz świata, życie twórcze, aktywnie
nakierowane na rozwój swoich zdolności i zainteresowań. Złem jest
wszystko to, co nie pozwala lub ogranicza dążenie do tego celu.
Podstawą dla tej teorii jest przyjęcie, że człowiek jest zdolny do
działania. Społecznie przekształca świat, dostosowuje go do swoich
potrzeb, oraz opanowuje i podporządkowuje. Jest on twórcą swego
świata, jak również samego siebie. To właśnie w tym, według
Marksa tkwi źródło godności i wielkości człowieka. Religia
ogranicza tą zdolność rozbudzając w ludziach cechy niewolnicze:
służebność, uległość, kompromisy oraz złudne nadzieje385.
Przyjaciel Karola Marksa- Fryderyk Engels oraz ich następca
Włodzimierz Lenin kontynuowali, oraz rozwijali myśl twórcy
marksizmu. Ich koncepcja człowieka i religii niewiele różni się od
pierwotnej. Tak jak Marks ujmowali oni oczyszczenie istoty ludzkiej
z imaginacji religii. Różnice pojawiają się na obszarze samej formy
odejścia od wiary. Marks postulował samoistne oczyszczenie się
społeczeństwa w procesie przemian. Engels zakładał, że w wyniku
procesów doskonalenia dojdzie do zakazu wyznawania jakiejkolwiek
religii. Narodzi się świadomość, że „(…) wszelka religia jest tylko
fantastycznym odzwierciedleniem w głowach ludzkich tych
zewnętrznych sił, które rządzą całym bytem ludzkim,
odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił
nadziemskich”386. Nie spowoduje to jednak natychmiastowego i
całkowitego ateizmu. Może, to wywołać nawet reinkarnacje wiary,
dlatego filozof zaznacza, że należy zniszczyć podwaliny konstrukcji
religii, aby runęła bezpowrotnie. Nieocenionym narzędziem w tym
działaniu jest nauka387.
Według Lenina religia nie tylko przeszkadza w rozwoju i
doskonaleniu się człowieka, ale jest również bardzo niebezpiecznym
zjawiskiem, ponieważ powoduje uśpienie woli. Nazywa ją wrogiem,
którego trzeba zniszczyć. Nie można dokonać tego w dowolny
sposób. „Walka z religią nie ma ograniczeń do abstrakcyjnej
385
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propagandy ideologicznej; w żadnym razie nie trzeba jej zacieśniać
do takiej propagandy; walkę tą należy związać z konkretną praxis,
stworzoną przez ruch klasowy, który dąży do usunięcia społecznych
korzeni religii”388. Koncepcja ta łączy się bardzo silnie z koncepcją
społeczeństwa i państwa głoszoną przez tego filozofa.
Friedrich Nietzsche uważał siebie za jednego z najzagorzalszych
przeciwników chrześcijaństwa. W ramach swojej filozofii stworzył
on koncepcję nowego człowieka będącego antytezą przedstawiciela
religii chrześcijańskiej. W dziele To rzekł Zaratustra przedstawia
trzy przemiany ducha, które muszą się dokonać, aby narodził się
nadczłowiek lub wola mocy. Początkowo człowiek znajduje się w
stadium wielbłąda, potem przechodzi w ducha lwa, by na końcu stać
się dziecięciem389.
Duch wielbłąda przyjmuje wszystko to, co zostanie mu
zaoferowane. Nosi ogromne ciężary, jakimi są religia i przekonania
wyrastające na jej gruncie. Przyjmuje gotowy wzór swojego życia i
losu. Ten afirmatywny duch przyjmuje oraz poddaje się wartościom
istniejącym. Mogą one zmieniać się w czasie: religia, nauka lub
władza. „Wszystko, co najcięższe, juczny duch bierze na siebie;
podobny wielbłądowi, który spieszy na pustynię objuczony, on też
spieszy na swoją pustynię”390. Nie jest on w stanie przeciwstawić się
swojemu ciemiężeniu, ponieważ nie jest do tego zdolny. Podąża na
swoją pustynię, która jest wyrazem jego bezgłośnego „nie”, które
pozostaje niezauważone.
Gdy duch jest zdolny do buntu może przejść do sfery ducha lwa.
Stanie się to, gdy przeciwstawi się wartościom wyznawanym przez
siebie. Nietzsche przedstawia je, jako smoka, któremu na
„powinieneś” lew odpowiada „ja chce”391. Nie jest on jednak
konstruktywny. Jest on zdolny jedynie do trwania w ruinach, które są
podwalinami wolności zapoczątkowanymi przez niego. Na tym
etapie lew odrzuca Absolut, ale nie jest w stanie zamienić go żadną
388
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inną wartością. Aby tego dokonać musi przeobrazić się w ducha
dziecięcia. „Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem,
rozpoczynaniem od nowa, grą, kołem, co samo z siebie się toczy,
pierwszym ruchem i świętym, wymówionym: Tak”392. Jest ono
symbolem człowieka otwartego, porzucającego stare zasady i
postanawia żyć według własnych wartości. Nie czuje on również
powiązania ze światem zastanym. Filozof słowami Zaratustry
zachęca, aby stać się dziecięciem- twórcą, kreatorem własnego
świata i osobowości. Aby stać się nadczłowiekiem, ponieważ
pozostając tylko człowiekiem (na etapie wielbłąda lub lwa) jesteśmy
jak lina nad przepaścią łącząca zwierze z nadczłowiekiem393.
Przejście to wymaga pogodzenia się ze świadomością, że Bóg
chrześcijański umarł. Według Nietzschego śmierć Boga jest
procesem nieuniknionym. Bogowie rodzą się, starzeją i umierają tak
jak ludzie. Rodzą się w umyśle człowieka, będąc obrazem jego
samego lub odpowiedzą na zjawiska, których istota ludzka nie
rozumie, np. sztormu na morzu. Religia w tym ujęciu staje się
pomieszaniem psychologicznym skutków z przyczynami, ponieważ
człowiekowi łatwiej jest połączyć zjawiska, których nie rozumie z siłą
poza sobą, niż szukać ich naturalnych przyczyn. Taki stan filozof
nazywa patologią, a homo religiosus za chorobę, którą należy
leczyć394.
„Religia jest potwornym płodem wątpliwości, co do jedności
osoby, pewną altération osobowości. O ile wszystko wielkie i silne
było wyobrażone przez człowieka, jako nadludzkie, jako obce,
pomniejszał się człowiek- dwie strony, jedną bardzo nędzną i słabą, a
drugą bardzo silną i zadziwiającą, rozkładał on na dwie sfery i
pierwszą zwał «człowiekiem», drugą «Bogiem».[…] Religia poniżyła
pojęcie «człowieka»; jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko
dobre, wielkie, prawdziwe jest nadludzkim i jeno darem łaski[…]”395.
Gdy człowiek jest zdolny do zrozumienia i przyjęcia tej prawdy
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stanie się kreatorem samego siebie oraz swojego światu. Istotą wolną
i niezależną.
Każdy z wyżej opisanych poglądów filozoficznych odrzucał
istnienie Boga. Negował istnienie kogokolwiek oraz czegokolwiek,
co mogłoby zaprzeczyć wielkości człowieka. Bóg rozumiany w ten
sposób jest zagrożeniem dla bytu ludzkiego, dla jego wolności i
suwerenności. Jest to pewna prawidłowość charakteryzująca dorobek
filozofów ateistycznych. Człowiek podniesiony jest na piedestał.
Absolut natomiast, traktowany jako zagrożenie zostaje odsunięty
jako imaginacja lub wyobrażenie. Niektórzy, jak Nietzsche głosili
nawet jego śmierć. Wszystko to dla dobra człowieka.
2. Indywidualizm, jako „powspółczesny” sposób życia
Wyżej opisane poglądy związane ze współczesnym
indywidualizmem, oraz wpływ filozofii nurtu ateistycznego
oddziaływają bardzo silnie na jednostkę ludzką. Gdy jest ona tego
świadoma próbuje przeciwstawić się temu stanu , częściej jednak
przyjmuje go, jako pewny styl życia. Człowiek „płynie” wraz z
nurtem fałszywie rozumianej wolność, która jest tylko pewną formą
wykreowanej normy istnienia. Gdy ci pierwsi, są świadomi, tego, co
reprezentuje sobą ten prąd myślowy - drudzy przyjmują stanowisko
reprezentowane przez większość społeczeństwa. Dzieje się to w
sposób automatyczny i nieświadomy. Obowiązuje tutaj zasada „to,
co dobre dla grupy, jest dobre dla mnie”. Czym jednak
charakteryzuje się ten sposób egzystencji? Małgorzata Jacyno w
swojej książce Kultura indywidualizmu opisuje wartości, które
posiadają
bardzo
duże
znaczenie
w
powspółczesnym
indywidualistycznym świecie. Pisze „[…] współczesna kultura
indywidualizmu wnosi chaos przyczynia się do „rozpadu świata” za
sprawa ideologii egoistycznego „cieszenia się życiem” i
stosowanych przez jednostki strategii życiowych, za którymi kryje
się narcyzm i instrumentalna podstawa wobec innych, co prowadzi z
kolei do erozji wspólnot i więzi. […] Za strategiami stosowanymi
przez jednostki daje się, bowiem zobaczyć usilne dążenie do
racjonalizacji życia po to, by wyciągnąć z niego jak najwięcej
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zdrowia, szczęścia, młodości, pieniędzy i dobrego samopoczucia”396.
Świadczyć o tym mogą między innymi przepełnione siłownie,
pracoholizm, skłonności do nadużywania używek takich jak alkohol,
narkotyki, leki oraz stosowanie wszelkiego rodzaju drakońskich diet
dla utrzymania ładnego wyglądu. Wszystkie te zabiegi mają na celu
pełne wyrażenie „bycia sobą”397.
Kreowanie siebie wyraża się najpełniej w podejmowanych
decyzjach i wyborach. Tutaj duże znaczenie przypisywane jest
konsumpcjonizmowi. Jesteśmy tym, co kupujemy- jak się ubieramy,
jakim samochodem jeździmy, na jakie filmy i koncerty chodzimy
oraz jaka kawę pijemy. To wszystko ma duże znaczenia dla naszego
wyrażania się na zewnątrz w społeczeństwie. „Sprawność,
autentyczność, poczucie godności i wolności- główne wartości
kultury indywidualistycznej- urzeczywistniają się właśnie w
możliwości dokonywania wyborów czy też w możliwości takiej
interpretacji doświadczenia biograficznego, która pozwala je
doświadczać jako efekt dokonywanych wyborów”398.
Czym w takim wypadku jest porażka życiowa wyrażająca się np.
w ubóstwie? Według indywidualistów jest ona skutkiem błędnych
decyzji życiowych. Nigdy nie jest to przypadkowe zrządzenie losu.
Gdy nie jest to wina jednostki, to jest to wina np. wychowania,
nieprzystosowania rodziców lub zbyt małego potencjału
społecznego. Jednak dana jednostka mogła się bardziej starać, aby
przezwyciężyć dany problem. Mogła wykorzystywać swoje
zdolności, aby rozwija się i doskonalić. Przez takie ocenianie
niwelujemy czynniki niezależne od człowieka. Wydaje się, że
wszystko jest podległe jego działaniu i ograniczają go wyłącznie
jego słabości. Prowadzi to do konkluzji, że mimo postulowanego
hedonizmu indywidualizm promuje również samokontrole i
racjonalizm działań. Praca nad sobą, samodoskonalenie i
porządkowanie rzeczywistości otaczającej człowieka a jednocześnie
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poszukiwanie szczęścia i przyjemności wydaja się jednocześnie
wykluczać. Nie jest tak jednak.
Jednostka ludzka musi przeprowadzić pewną organizację
swojego życia, dzięki której będzie to możliwe. „Jeden znaczący
krok to bez wątpienia to po prostu podzielenia życia: na pracę i życie
rodzinne, na interesy i na to, co „z natury” bezinteresowne. Krok
drugi to podzielenie życia na jeszcze mniejsze części, konkretny czas
poświęcony na pracę, sen, odpoczynek, życie rodzinne i życie
towarzyskie”399. W tak uporządkowanym świecie brakuje często
miejsca dla odniesienia się do transcendencji. „Prawda o sobie, czyli
prawdy o zbawieniu lub potępieniu, człowiek może dowiedzieć się
tylko od siebie; ujawniał ją jego własny sposób życia. […] Wyrok
daje się, bowiem poznać i to nie w przyszłości, ale już teraz. Wyrok
jest zapisany w sposobie życia, które można wybrać i w treści- też
wybranych-odczuć jednostki”400. Dlatego, też tak istotne jest
wybranie przez jednostkę odpowiedniego stylu życia. Obejmuje on:
1. Obszar autoekspresji jednostki, w którym wyrażona jest jej
autentyczność;
2. Obszar możliwości konstruowania siebie i kreowanie
optymalnego „ja”;
3. Obszar pozwalający na eksperymentowanie ze swoim
wyobrażeniem o sobie401.
Tylko dzięki spełnieniu tych warunków możliwe jest pełne
wyrażenie siebie i „właściwe” życie. Jest to niestety ocena
subiektywna i prowadzi do różnego rodzaju nieścisłości na obszarze
rozumieniu wartości człowieka.
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3. Czy życie człowieka ma jeszcze wartość?
Słuszne wydaje się nazwanie cywilizacji stworzonej przez
współczesne społeczeństwo indywidualistyczne „cywilizacją
śmierci”, gdyż cechuje ją ogromny brak poszanowania dla życia
ludzkiego, zwłaszcza na początku jego istnienia i na końcu, gdy
wymaga ono największej ochrony402. W świecie, gdzie za główne cele
życiowe uznaje się wartości hedonistyczne, utylitarystyczne, rozwój
psychiczny i fizyczny oraz dążenie do samo doskonałości takie
zjawiska jak starość, ułomność fizyczna i psychiczna, oraz
niepełnosprawność spychane są na margines życia społecznego. Przez
przedstawicieli społeczeństwa indywidualistycznego uważane są
nawet za porażkę życiową. Takie postrzeganie egzystencji ludzkiej
prowadzi do problematyki aborcji, antykoncepcji, eutanazji oraz
wykluczenia społecznego wyrastającej na zjawisku depersonalizacji
człowieka „gorszego”.
XX i XXI wiek jest okresem, w którym nastąpił nigdy wcześniej
niespotykany w historii rozwój naukowy i przemysłowy, oraz
tworzenia się nowych form społecznych. Niestety nie wiążę się on z
poszanowaniem zasad moralnych. Skrajny indywidualizm, wyrażony
w życiu społecznym prowadzi do widzenia człowieka przez pryzmat
jego osiągnięć i porażek. Jedną z takich porażek jest choroba i ból.
Aby zapewnić istocie ludzkiej „godne” odejście z tego świata coraz
częściej mówi się o powszechnej legalizacji eutanazji, jako
alternatywy dla długiego i bolesnego umierania. Pierwszy raz tego
terminu użył Franciszek Bacom w 1606 roku określając nim ostatnie
chwile życia człowieka. Samo pojęcie pochodzi z od gr. euthanasia
oznaczającego lekką, dobra i piękną śmierć. Obecnie pojęcie to
używane jest do określenia śmiertelnej dawki leku podanej przez
lekarza pacjentowi choremu przewlekle na jego własne życzenie.
Zwolennicy tej formy zakończenia choroby terminalnej podają pięć
głównych argumentów mających świadczyć o słuszności tego
stanowiska:
1. Eutanazja po zalegalizowaniu i zaakceptowaniu społecznym
pozostanie tylko aktem dobrowolnym, na który nie będą mogły mieć
wpływu namowy i naciski.
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2. Będzie kontynuowane stawianie oporu, aby eutanazję
poszerzyć na osoby, które są trwale niezdolne do wyrażania swojej
woli- prośby o odebranie życia.
3. Legalizacja
eutanazji
zabezpieczy
lekarzy
przed
odpowiedzialnością prawną.
4. Zalegalizowanie eutanazji nie wpłynie ujemnie na
działalność opiekuńczą i finansowanie rozwoju programów opieki
paliatywnej i medycyny paliatywnej.
5. Jako cywilizowane społeczeństwo nigdy nie wykorzystamy
eutanazji do niewłaściwych działań403.
Argumenty te są bardzo często powtarzane, jednak są jedynie
iluzje. Odnoszą się do rzeczywistości idealnej, w której niestety nie
żyjemy. Zalegalizowane w postaci prawa do legalnej śmierci mogą
prowadzić do bardzo negatywnych skutków- nadłożyć i różnego
rodzaju niesubordynacji. Nie jest możliwe określenie czy osoba
chora terminalnie świadomie decyduje się na przedwczesną śmierć
czy jej decyzja jest spowodowana naciskiem kogoś z zewnątrz.
Innym zagrożeniem wynikającym z legalizacji eutanazji jest problem
finansowy. Leczenie osoby chorej przewlekłe jest dużo bardziej
kosztowne niż podanie jednorazowej, śmiertelnej dawki leku.
Lekarze kierowani naciskiem swoich przełożonych mogą sugerować
tę formę „leczenia”. Legalizacja eutanazji może również prowadzić
do całkowitego nieprzystosowania człowieka do życia w świecie
doczesnym. Istota ludzka słaba psychicznie posiadając możliwość
„ucieczki” od problemu dzięki legalnej formie samobójstwa
wybierze ją, niż walkę z niepowodzeniami.
Inną
porażką
dla
człowieka
w
społeczeństwie
indywidualistycznym jest niechciana ciążą lub urodzenia dziecka
chorego lub niepełnosprawnego. W myśl hedonistycznych i
utylitarystycznych wartości stawia się potrzeby matki wyżej od życia
nienarodzonego dziecka. Aby złagodzić siłę oddziaływania aborcji
na psychikę kobiety i świadomość społeczną używane są przez
zwolenników przerywania ciąży terminami semantyczne jak:
„wywołanie miesiączki”, „prawo do własnego brzucha”, „prawo do
403
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prywatności”, „farmakologiczna kontrola urodzeń”, „prawo do
nieurodzenia się”, oraz wiele innych. Również nazywanie
nienarodzonego dziecka „płodem”, „zlepką komórek” lub „odpadem
biologicznym” zmienia myślenie kobiety. Bo czy można nazwać
dzieckiem zlepek komórek? Prowadzi to zmniejszenia
odpowiedzialności moralnej za dokonanie czynu aborcji. Ważniejsze
staje się posiadanie dobrej pracy, wykształcenia, zwiedzanie świata,
posiadanie luksusowych dóbr materialnych czy zwykłe wyjście ze
znajomymi niż zawieranie stałych związków i posiadanie dzieci. Gdy
już kobieta decyduje się na posiadanie potomstwa często traktuje je,
jako kolejny sukces swojego życia. Dzieci maja spełniać warunki
matki do tego, aby istnieć. Chore, niepełnosprawne czy niechciane
zabijane są, jako pod hasłem „kontroli urodzeń”.
Problem aborcji wiąże się z problematyką antykoncepcji. Wraz z
rozluźnieniem więzi społecznych i międzyludzkich zachowania
wcześniej nieakceptowane stały się powszechne i nie budzą żadnego
sprzeciwu. Rozwiązłość seksualna spowodowana łatwością dostępu do
„bezpiecznej” antykoncepcji prowadzi do wyżej opisanego zjawiska
aborcji. Bo gdy ona zawodzi „usuwa się problem”. Zauważalne jest to w
krajach, w których zalegalizowano aborcje jak np. Holandia czy Wielka
Brytania. Matka może zabić swoje dziecka praktycznie z dowolnym
momencie ciąży z nawet tak błahego powodu jak kolor oczu404. Można
zauważyć, że nadużycia istnieją także w tym aspekcie.
Podsumowanie
Aborcja, antykoncepcja jak i eutanazja prowadzą do zachwiania i
zniszczenia prawdziwego obrazu człowieka. W społeczeństwie
indywidualistycznym wartości konsumpcyjne stawiane są wyżej od
życia istoty ludzkiej. Jest to odwrócenie porządku świata, ponieważ
nie można mówić o wartościach bez odniesienia do podmiotu realnie
istniejącego. To człowiek jest celem wszelkiego działania, a nie
środkiem do jego. Nie ma ludzi bardziej lub mniej zasługujących na
życie. Wszyscy jesteś równi. Każdy człowiek rodzi się i umiera,
dąży do szczęścia i rozwoju, oraz ma prawo do godnej egzystencji.
Niestety w społeczeństwie indywidualistycznym świadomość tej
prawidłowości jest zacierana. Człowiek przez dążenie do wyrażenia
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siebie zapomina o tym, kim naprawdę jest. Widzi siebie i innych
ludzi przez pryzmat rzeczy doczesnych i postuluje do miana pana
życia i śmierci.
Streszczenie
W tym artykule opisane zostało nowe zjawisko społeczne, jakim
jest skrajny indywidualizm oraz towarzysząca mu dehumanizacja.
Antropologia indywidualistyczna powstała w ramach tego nurtu
opiera się na nominalizmie, idiografizmie, historycyzmie,
konstruktywizmie oraz krytyce przez de-centrację. Prowadzi to do
założenia, że człowiek realizuje się tylko i wyłącznie w życiu
doczesnym. Takie zjawiska jak niepełnosprawność, starość czy
choroba spychane są na margines życia społecznego i uważane za
porażkę egzystencjalną. Prowadzi to legalizacji takich praktyk jak
aborcja lub eutanazja. Wszystko to dzieje się w imię niewłaściwie
rozumianej wolności człowieka.
Abstract
The drama of the modern man individualization
In this paper a new social phenomenon is described, i.e. extreme
individualism
together
with
coexistent
dehumanisation.
Individualistic anthropology arisen in the frame of the current is
based on nominalism, idiographism, historicism, constructivism, and
de-centralistic criticism. It leads to the assumption that the human
being fulfil itself only in its earthy life. Such phenomena as
disability, aging or sickness are pushed into background of social
life, and considered as existential defeats. It leads to the legalisation
of such practises as abortion or euthanasia. And it all happens in the
name of ill-conceived human freedom.
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Przestępczość komputerowa jako nowoczesne zagrożenie
Wstęp
Obecnie w Polsce dostęp do sieci internetowej ma 73% Polaków.
Branża dotycząca usług telekomunikacyjnych w segmencie dostępu
do internetu jest jedną z najbardziej dochodowych nie tylko na
świecie, ale także i w Polsce405. Z internetu częściej korzystają
mężczyźni (62%), liczba kobiet korzystających z sieci jest mniejsza
(około 58%). Statystyczny Polak korzystający z internetu to
mężczyzna w wieku około 30 lat z wyższym wykształceniem406.
Zwiększająca się możliwość dostępu do internetu spowodowana
rozbudową sieci szerokopasmowych skutkuje perspektywą wzrostu
liczby użytkowników internetu. Większa liczba komputerów i
użytkowników, a także rozwijający się w sieci handel towarów i
usług ma także wpływ na rosnącą liczbę przestępstw popełnianych w
sieci. Zgodne z statystykami policji liczba wszystkich przestępstw w
popełnianych w sieci ogółem w roku 2005 wynosiła 3 445, w tym
oszustw 2 804, natomiast w roku 2012 było ich 19 042, w tym
oszustw 15 370. Od roku 2005 liczba przestępstw ogółem wzrosła
ponad pięciokrotnie, w tym oszustw ponad czterokrotne407.
Dane statystyczne pokazują w jak szybkim czasie zwiększyła się
liczba osób poszkodowanych przez oszustów. Policja podkreśla, że
mimo znacznego wzrostu wykrywalność takich przestępstw w roku
2012 statystycznie wynosi 4 na 5 postępowań, a liczna sprawców
około 86%. Należy jednak zaznaczyć, że policyjne statystyki nie
określają skali problemu przestępczości internetowej, a w
szczególności oszustw internetowych. Przyczyną takiej sytuacji jest
fakt, że poszkodowani, których straty finansowe dotyczą niskich
kwot nie zgłaszają takich czynów na policje z powodu długiej
405

Rynek telekomunikacyjny w Polsce i na świecie, http://inwestor.korbank.pl
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Przestępstwa w sieci, http://statystyka.policja.pl/portal/st/840/85606
/Przestepstwa_w_sieci.html, ((4.04.2013).
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procedury związanej z prowadzonym postępowaniem i obawą przed
wielokrotnym wezwaniami na policje408. Do przestępstw mających
największy potencjał przestępczy należą fałszerstwo stron
bankowych, oszustwa matrymonialne oraz oszustwa związane z
zakupami w sieci.
1. Fałszywe strony bankowe
W roku 1999 w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych
niemal 75% banków umożliwiało swoim klientom dostęp do
bankowości elektronicznej409. Obecnie, czyli ponad 13 lat później
wszystkie banki oferują usługę takiego dostępu. Polega on na
obsługiwaniu rachunku bankowego za pomocą komputera, internetu,
a nawet telefonu komórkowego. Przestępcy internetowi tworzą
fałszywe strony logowania do banku, które odzwierciedlają
wszystkie szczegóły prawdziwych stron, to ma skłonić właściciela
konta do zalogowania się na niej i podania swojego loginu oraz hasła
do konta bankowego, to może zostać wykorzystane do
przechwycenia dostępu do konta bankowego i przetransferowania
pieniędzy bez zgody właściciela. Fałszywe strony bankowe
przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej, bądź przy pomocy
szkodliwego
oprogramowania,
którym
uprzednio
został
zainfekowany komputer ofiary. Tego rodzaju działalność określana
jest także mianem phisingu, czyli kradzieżą danych osobowych w
celu uzyskania informacji dotyczących numerów kart kredytowych,
haseł, danych o kontach bankowych przy pomocy fałszywych emaili oraz stron internetowych410.
Przestępcy przy tworzeniu tego rodzaju stron wykorzystują luki
systemowe w przeglądarkach internetowych oraz nowoczesne
programy i metody oszustw internetowych, które często są
precedensem dla policji. Banki zabezpieczają swoje witryny przed
działaniami oszustów, do podstawowych zabezpieczeń należy
wykorzystanie protokołu bezpieczeństwa SSL o czym przy
logowaniu na stronie banku informuje nas kłódka obok nazwy strony
408

Tamże, (4.04.2013).
M. Remisiewicz, Wirtualny Bank, Wprost Nr 46/1999 (885).
410
Co to jest phishing?, http://www.microsoft.com/pl-pl/security/resources
/phishing-whatis.aspx, (3.04.2013).
409
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logowania i adres rozpoczynający się od ciągu znaków https://411.
Początkowo e-maile z adresami fałszywych stron bankowych były
rozsyłane do tysięcy użytkowników poczty elektronicznej, obecnie
oszuści sprecyzowali potencjalne ofiary i są to instytucje, sklepy
internetowe, użytkownicy międzynarodowych serwisów aukcyjnych
takich jak ebay.com. Podstawowym błędem jaki użytkownicy
popełniają przy korzystaniu z internetu jest brak programów
zabezpieczających system, co daje możliwość zainstalowania
przestępcom wirusów, najczęściej tzw. koni trojańskich, które nie
tylko mogą zapisywać uderzenia w klawiaturę (keyloggers- które
mają charakter szpiegowski, zapisują wszystkie znaki wpisywane
podczas korzystania z komputera oraz strony internetowe, następnie
przesyłając plik z danymi na określony adres email), ale także
podmieniać adresy stron zapisanych przez użytkowników w
przeglądarce412. Problematyka fałszowania stron internetowych ma
charakter globalny i dotyczy wszystkich banków światowych,
których strony są potencjalnymi przedmiotami kopiowania a klienci
mogą stać się ofiarami. Specyfika wykorzystanych technik często
uniemożliwia wykrywalność sprawców, a ekspertów w dziedzinie
walki z oszustami bankowymi jest wciąż za mało.
2. Oszuści matrymonialni
Internet sprawił, że w świecie rzeczywistym trudniej jednostce
nawiązać znajomości, nowe przyjaźnie. Brak czasu, strach przed
nawiązaniem kontaktów w świecie realnym spowodował, że próby
poszukiwania kontaktów damsko-męskich zostały przeniesione do
sieci. Na popularności w ostatnich latach zyskały portale internetowe
oferujące możliwość poznania innych ludzi w celach
matrymonialnych. W ciągu kilku godzin użytkownik takich
serwisów może przejrzeć kilkaset profili osób samotnych niezależnie
od pory dnia czy miejsca w którym przebywa. Zjawisko rozpoczyna
się od zalogowania na portalu oferującym randki online, użytkownik
411

Uważaj na fałszywe strony banków!, http://e-prawnik.pl/wiadomosci/
kroniki-sadowe/uwazaj-na-falszywe-strony-bankow.html, (2.04.2013).
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M. Macierzyński, Bezpieczeństwo w bankowości, http://kartyonline.pl
/konferencja/art_3.html, (2.04.2013).
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podaje szereg danych, które mają umieścić go w odpowiednim
katalogu wyszukiwarki przykładem jest wiek, wzrost, kolor włosów,
wykształcenie, zarobki itp. Takie usystematyzowanie wiedzy ma
pomóc innym użytkownikom w wyszukaniu osoby o preferowanych
przez siebie cechach. Człowiek staje się produktem w sieci, oferuje
swoją wizualność w postaci zdjęć i swoją prywatność ujawniając
informacje z życia osobistego. W ten oto sposób staje się łatwym
celem dla oszustów matrymonialnych. Błędne jest myślenie, ze
ofiarami oszustów są tylko kobiety, mężczyźni samotni i zamożni
także są preferowanym celem. Oszuści i oszustki matrymonialne
najczęściej posługują się nieprawdziwymi danymi oraz zdjęciami,
które pobierają z sieci, bądź używają danych i fotografii osób z
własnego otoczenia, bez ich zgody.
Początkowo użytkownicy nawiązują kontakt przez pocztę
elektroniczną umieszoną na serwerze randkowym, w miarę upływu
czasu i zwiększeniu liczby wysłanych listów dochodzi do wymiany
adresów email, numerów komunikatorów czy telefonów
komórkowych, wykluczenie udziału serwisu w kontaktach zwiększa
możliwość zatarcia śladów przestępstwa. Oszust nawiązuje bliższe
relacje z ofiarą w celu wzbudzenia w niej zaufania i głębszych uczuć,
które później łatwo wykorzysta do wyłudzenia środków pieniężnych.
Dalsze losy ofiary i oszusta zostają podzielone na kilka
najpopularniejszych
scenariuszy
wykorzystywanych
przez
internetowych uwodzicieli: brak możliwości przyjazdu, wypadek lub
porwanie, kradzież danych tożsamości, wykorzystanie i kradzież413.
Brak możliwości przyjazdu pojawia się w chwili, gdy ofiara chce
się spotkać z oszustem, ten twierdzi, że bardzo by chciał, ale z
powodu dużej odległości od miejsca zamieszkania ofiary i braku
pieniędzy nie może. Prosi ofiarę, aby ta przesłała mu gotówkę na
podróż, po czym okazuje się, że okoliczności losowe jak śmierć
członka rodziny, wypadek uniemożliwił podróż i prosi o kolejne
środki na konto. Sytuacja powtarza się kilka razy, do czasu, kiedy
ofiara nie chce wpłacać już pieniędzy na konto oszusta i kontakt się
urywa414. Kolejnym sposobem na wyłudzenie jest wypadek lub
413

Oszuści matrymonialni i popularne oszustwa internetowe,
http://www.raportkupidyna.pl/oszusci-matrymonialni, (3.04.2013).
414
Tamże, (3.04.2013).
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porwanie, gdy ofiara jest już w bardzo bliskich relacjach z oszustem,
ten informuje ją, że wyjeżdża za granice najczęściej do krajów
Afryki, gdzie ulega wypadkowi bądź porwaniu. Oszuści bazują tu na
uczuciach współczucia ofiary, która poznanego sprawce uważa za
osobę bliską415. Współczucie zwiększa się z powodu tego, że
zdarzenia ma miejsc na obcym kontynencie, co czyni całą sytuację
jeszcze bardziej dramatyczną. Oszust przez bliską osobę:
wymyślonego brata, siostrę, przyjaciela kontaktuje się z ofiara proszą
ją o pomoc i przesłanie dużej sumy gotówki, celem opłacenia
leczenia bądź okupu, którą natychmiast po powrocie zwróci.
Wpłacona gotówka zasila konto oszusta, a kontakt z ofiarą zostaje
zerwany.
Kradzież danych tożsamości jest jedną z najniebezpieczniejszych
technik, oszust podczas kontaktu wyłudza od ofiary dane w postaci
numeru PESEL, dowodu tożsamości, daty urodzin celem założenia
na ofiarę rachunku bankowego, pożyczki przez internet i obciążenie
jej płaceniem zobowiązań o których istnieniu w rzeczywistości
obciążona osoba nie wie. Ofiara najczęściej nie ma świadomości, że
sama dopuściła do kradzieży danych, oszuści wykorzystują do tego
celu oprogramowania szpiegowskie i wirusy. Przesyłają ofierze pliki
różnego rodzaju: zdjęcia, muzykę, dokumenty, które są
zainfekowane przez wirusy, odtworzone w komputerze ofiary
przenikają do jej systemu.
Ostatnim najczęstszym sposobem jest spotkanie z ofiarą,
utrzymywanie z nią bliskich relacji, także seksualnych, obietnica
małżeństwa i wspólnego życia. Oszuści działają nie tylko za
pośrednictwem sieci, siec jest dla nich miejsce, gdzie poznają ofiary.
Znajomość zostaje przeniesiona do realnego świata, sprawca spotyka
się z ofiarą, planuje z nią wspólnie przyszłość i pożycza od niej
pieniądze. Ofiara zwykle ufają poznanym w sieci mężczyźnie,
kobiecie, co potęgują obietnice o wspólnej przyszłości, bez
podejrzeń pożyczają pieniądze, zaciągają na ten cel pożyczki u
znajomych, rodziny a nawet kredyty. W momencie, gdy ofiara
415

Wmawiał kobietom, że jest ciężko chory, http://nasygnale.pl
/kat,1025341,title,Wmawial-kobietom-ze-jest-ciezko-chory-,wid,15296078,
wiadomosc.html, (3.04.2013).
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przestaje pożyczać pieniądze i domaga się spełnienia obietnic
poznany w internecie partner znika416.
Ofiary oszustów internetowy pozbawiane są dóbr materialny, ale
także narażone są na skutki psychologiczne mogące prowadzić nawet
to depresji. Wstyd przed faktem, że padło się ofiarą tego rodzaju
przestępstwa powoduje, że ofiary nie zgłaszają takiego faktu na
policje w związku z czym skala zjawiska jest trudna do określenia.
3. Przestępczość a zakupy w sieci
Współczesny rozwój sieci internetowych dąży do tego, aby
ułatwić nam życie. W sieci dziś robimy niemal wszystko: gramy,
oglądamy filmy, słuchamy muzyki, czytamy książki, rozmawiamy,
zakochujemy się i robimy zakupy. Już co czwarty Polak robi zakupy
w sieci, najaktywniej osoby w wieku 18-45 lat, niektóre serwisy
aukcyjne dopuszczają robienie zakupów przez osoby nieletnie
oznaczając ich konta jako junior. Do przyczyn popularności zakupów w
sieci należą duży wybór artykułów, okazyjne ceny- często nawet o 60%
niższe niż w sklepie, anonimowość osoby kupującej, brak krytyki ze
strony innych osób417. Popularność korzystania z zakupów na portalach
aukcyjnych typu allegro.pl czy ebay.pl oraz sklepów internetowych jest
okazją także dla oszustów. W polskim prawie karnym przestępstwo
oszustwa zostało sprecyzowane w art. 286 §1 Kodeksu karnego i brzmi
następująco: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
(…)418. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia
wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat419.
416

Warszawa: Internetowy lowelas naciągał kobiety, http://www.se.pl
/wydarzenia/kronika-kryminalna/
internetowy-lowelas-naciaga-kobiety
_163148. html, (3.04.2013).
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A. Baranowska-Skimina, Co czwarty Polak robi zakupy przez Internet,
http://www.egospodarka.pl/66287,Co-czwarty-Polak-robi-zakupy-przezInternet,1,39,1.html, (1.04.2013).
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Najczęściej popełniane oszustwo na portalach to brak towaru po
wpłacie. Użytkownik dokonuje zakupu w sklepie internetowym bądź
na portalu aukcyjnym. Powodem takiego zakupu jest najczęściej
bardzo atrakcyjna cena przedmiotu i jego stan, bądź unikalność.
Dokonuje wpłaty przy pomocy przelewu internetowego na wskazane
konto. I tak kupujący przez kilka do kilkunastu dni oczekuje na
przedmiot. Zaniepokojony brakiem towaru usiłuje skontaktować się
z sprzedawcą, który nie odbiera telefonów ani nie odpowiada na
pocztę elektroniczną. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie na policję.
Policja w takiej sytuacji podejmuje działania w celu wykrycia
sprawcy. Okazuje się, że kupujący padł ofiarą fałszywego sklepu
internetowego bądź nieprawdziwego profilu na portalu aukcyjnym.
Celem założenia takiego sklepu jest wyłudzenie środków
finansowych za towar, który nie jest w posiadaniu sprzedającego.
Uzyskana gotówka zostaje przelana na zagraniczne konta, co często
uniemożliwia jej lokalizacje.
Na uwagę zasługuje fakt, że organizatorem takich przestępstw są
grupy oszustów działające w sieci. Policja powiadomiona o
popełnieniu oszustwa, mając uzasadnione podstawy blokuje taki
serwis. Profesjonalni oszuści są trudni do wykrycia dla Policji, a
często nawet ich ujęcie jest niemożliwe. Siatki oszustów swoje
główne siedziby posiadają w państwach z którymi organy ścigania
nie mają umów międzynarodowych pozwalających na ujęcie
przestępców komputerowych co w konsekwencji czyni ich
bezkarnymi. W ten sposób zostaje oszukanych setki osób
korzystających z takiego sklepu. Kolejną metodą jaką przestępcy
wykorzystują do kradzieży gotówki przez siec jest kradzież danych i
profili na stornach portali aukcyjnych. Przestępcy wykorzystują
skradzione profile do sprzedaży nieistniejącego towaru, a gotówkę
przelewają na swoje rachunki bankowe, bądź też zakładają konto
aukcyjne na skradzione dane. W obydwu przypadkach „sprawcą”
staje się nieświadoma ofiara kradzieży danych420.

420

Z. Niewieski, Tacy młodzi, a oszukiwali na Allegro. Policja ich dopadła,
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/29/policja-zlapalaoszustow-z-allegro!.aspx, (1.04.2013).
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Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że najwięcej
oszustw tego typu zgłaszanych jest po okresach świątecznych, w
pierwszym półroczu 2011 r. doszło do 6727 oszustw popełnionych w
sieci, policja prognozuje wzrost wskaźnika oszustw internetowych421.
Brak przedmiotu po wpłacie, utrata gotówki, kradzież danych to
nie wszystkie przestępstwa jakich ofiarami użytkownicy mogą paść
w sieci. Zakupy w sieci bywają przyjemnością, sposobem na
spędzenie wolnego czasu, a także okazją na zaoszczędzenie
pieniędzy podczas zakupów towarów po okazyjnych cenach w sieci.
Czy jednak na pewno jest to bezpieczne? Setki aukcji oferują
atrakcyjne przedmiot sprzedawane za ceny stanowiące nawet 10%
wartości jaką trzeba by było zapłacić w sklepie tradycyjnym.
Oznaczone są jako towary powystawowe, outlet w bardzo dobrym
stanie bez możliwości nabycia z przedmiotem paragonu lub faktury.
To właśnie pierwszy sygnał, że towar może pochodzić z
nielegalnego źródła, a użytkownik jako nabywca może stać się
paserem422.
Paserstwo polega na nabyciu rzeczy pochodzącej z czynu
zabronionego najczęściej kradzieży, lub udzieleniu innej osobie
pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej
ukryciu. Karalność paserstwa ustanawia przepis art. 122 Kodeksu
wykroczeń423. Ustawodawca wyróżnia w nim dwie formy paserstwa:
umyślne oraz nieumyślne, za które przewiduje zróżnicowane rodzaje
kar424. W przypadku zakupu przedmiotu z aukcji internetowej, który
pochodzi z czynu przestępczego rozważane jest paserstwo
nieumyślne. Kupujący może nieświadomie stać się przestępcą lub
odpowiadać za wykroczenie, jeśli wartość przedmiotu pochodzącego
z kradzieży, kradzieży z włamaniem lub przywłaszczenia nie
421

Zakupy w internecie? Policja ostrzega: uważaj na oszustów!,
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Tamże, (2.04.2013).
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przekroczyła 250 zł, a w przypadku przedmiotu uzyskanego z
kradzieży leśnej lub wyrębu drzewa kwota ta wynosi 75 zł425.
Genialnym wręcz oszustwem jest nigeryjski szwindel oznaczony
w kodeksie karnym Nigerii jako artykuł 419. Tematyką tego
zagadnienia zajmuje się od połowy lat 90-tych U. S. Secret Service,
której celem jest likwidacja zjawiska, jednak nawet oni twierdzą, że
geniusz tego oszustwa polega na praktycznie niemożności
odzyskania
wyłudzonej
gotówki.
Oszustwo,
najczęściej
zapoczątkowane kontaktem poprzez wykorzystanie poczty
elektronicznej, polegający na wciągnięciu (dawniej przypadkowej,
obecnie coraz częściej typowanej) ofiary w grę psychologiczną,
której fabuła oparta jest na fikcyjnym transferze dużej (często
przesadnie wygórowanej – nawet rzędu kilkunastu milionów funtów
lub dolarów amerykańskich) kwoty pieniędzy, z jednego z krajów
afrykańskich (najczęściej Nigerii, choć obecnie może również
chodzić o każdy inny kraj – coraz częściej w grę wchodzi Wielka
Brytania, Hiszpania) - mającą na celu wyłudzenie pieniędzy426.
Istnieje odmiana tego oszustwa tzw. na aukcję internetową.
Potencjalny kupujący zgłasza się do sprzedającego i jest
zainteresowany zakupem kosztownego przedmiot w jego aukcji.
Warunkiem jest szybkie zakończenie aukcji i wysyłka przedmiotu, gdyż
klient jest akurat poza granicą kraju a przedmiot ma być prezentem dla
bliskiej osoby. W przypadku zgody sprzedającego kupujący podaje adres
wysyłki przedmiotu za granicę i wysyła skan potwierdzenia zapłaty z
Afryki za pośrednictwem takich systemów płatności jak Bidpay, Money
Gram, Western Union427. Klient powołując się na dowód zapłaty prosi o
jak najszybszą wysyłkę na co sprzedający najczęściej się zgadza. Zdarzają
się nawet próby zastraszania interwencją Interpolu, jeśli sprzedający jak
najszybciej nie nada towaru do wysyłki. Po wysyłce sprzedający oczekuje
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny, (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553).
426
Jak uniknąć "oszustwa nigeryjskiego", http://www.policja.pl
/portal/pol/1218/39219/, (2.04.2013).
427
Tamże, (2.04.2013).
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na wpłatę, która nigdy nie dojdzie na jego konto428. W tym przypadku
trudność odzyskania przedmiotu czy gotówki nie polega na wykryciu
sprawcy, gdyż dane adresów IP sprawców często nawet nie są zatajane,
ale na współpracy z organami ściągania w Nigerii, która jest wysoce
niezadowalająca. Skala oszustwa nigeryjskiego jest trudna do ocenienia,
gdyż duża liczba osób nie zgłasza prób oszustwa do administratorów
portali aukcyjnych i policji.
Podstawą do ustrzeżenia się przed oszustwem jest unikanie
różnego rodzaju płatności za towar, w którym brak uwzględnienia
danych odbiorcy przelewu, przykładem takiej usługi jest Hal-Cash,
gdzie sprzedający odbiera gotówkę przy pomocy kodu i bankomatu,
bez podania własnych danych429. Wydział Wsparcia Zwalczania
Cyberprzestępczości w celu ustrzeżenia siebie przed oszustwem
nigeryjski zaleca pamiętać o następujących zasadach:
 W przypadku wybrania nas na pomocnika uchodźcy
politycznego, który chce odzyskać pieniądze i za tą pomoc mamy
otrzymać wysoką kwotę np. 15 milionów dolarów, bądźmy pewni, że
jest to próba oszustwa.
 W przypadku, gdy wylosowano nas w zagranicznej loterii, w
której nie braliśmy udziały, bądźmy pewni, że to spam i należy
umieścić taką wiadomość w koszu.
 W przypadku, gdy nagle odziedziczyliśmy miliony po
krewnym, o którym nigdy nie słyszeliśmy, to pewne, że spadek jest
fikcją w celu wyłudzenia od nas pieniędzy na różne wymyślone
opłaty mające ułatwić odebranie spadku.
 Jeżeli za przesłanie nam dużej kwoty pieniędzy, nadawca
wiadomości żąda od opłat manipulacyjnych (opłacania prawników,
certyfikatów), możemy najwyżej odpisać, że pieniądze te mogą
zostać potrącone z miliardów, które mamy otrzymać. Wtedy
uświadomimy sobie, że to zwykłe oszustwo.
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Nie daj się oszukać na Allegro. Nigeryjski przekręt wrócił,
http://www.komputerswiat.pl/blogi/interwencje/2013/02/nie-da-sieoszukac- na-allegro-nigeryjski-przekret-wciaz-dziala.aspx, (2.04.2013).
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Płacisz za zakupy przez Internet – bądź ostrożny!, http://www.policja.pl
/portal/pol/1/71955/Placisz_za_zakupy_przez_Internet__badz_ostrozny.htm
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 Istotnym faktem jest, że certyfikaty wystawiane przez różne
instytucje, to dokumenty, które mają odpowiednie zabezpieczenia, takie
jak hologramy, recto-verso, czy mikrodruk i po wykonaniu skanowania
(digitalizacji obrazu), tracą swoje właściwości, a tym samym przesłany
nam skan certyfikatu nie ma żadnej wartości i wagi prawnej.
 Po zakończeniu transakcji z opcją „wpłata na konto bankowe”
należy trzymać się bezwzględnie podstawowej zasady – towar
wysyłam wyłącznie po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie
bankowym430.
Zakończenie
Wszystkie oszustwa dokonywane za pomocą internetu bazują na
ludzkiej naiwności, zachłanności, braku wiedzy na temat
bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci, w tym także braku
programów antywirusowych. Przestępcy internetowi stosują coraz
bardziej skomplikowane techniki i zabezpieczenia, które mają
utrudnić organom ściągania wykrycie i udowodnienie przestępstwa
podejrzanemu. Czas spędzony w sieci może być wykorzystany nie
tylko na rozrywkę i kontakt z innymi użytkownikami. Sieć to także
miejsce, gdzie użytkownik może znaleźć wiele informacji o ochronie
swojego komputera w internecie, a tym samym i swojej prywatności.
Podstawowe pytania na jakie każdy internauta powinien sobie
odpowiedzieć za nim po raz kolejny połączy się ze światem
wirtualnym to: dlaczego użytkownicy tak łatwo zawierzają osobom
poznanym w sieci? Jak dużo informacji można udzielić o sobie w
sieci? Dlaczego użytkownicy nie wykorzystują informacji o ochronie
siebie zawartych w sieci? Owszem, istnieją organy czuwające nad
bezpieczeństwem w sieci: administratorzy stron internetowych, portali
aukcyjnych, Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości
(powołany w ramach Biura Kryminalnego Komendy Głównej
Policji), ale oni nie ochronią jednostki przed działaniem oszustów,
jeśli w korzystaniu z sieci zabraknie rozsądku, ostrożności i zasady
ograniczonego zaufania.
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By nie paść ofiarą „oszustów nigeryjskich”, http://www.policja.pl/
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Streszczenie
Rozwój technologii komputerowych jest niewątpliwie jednym z
osiągnięć współczesnych czasów. Mimo wielu aspektów
pozytywnych jakie niesie za sobą korzystanie z komputera może być
on także narzędziem praktyk przestępczych. Stanisław Lem mówił,
że większość technologii ma swój świetlisty awers, ale życie dało im
rewers – czarną rzeczywistość. Taką czarną rzeczywistością w
przypadku przestępczości komputerowej są nowe rodzaje
przestępstw. Wobec tego należy się zastanowić czy ludzie świadomi
są potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i
sieci. Rozkwit przeżywa przestępczość związana z wykorzystaniem
komputera i sieci internetowej, do najczęściej popełnianych
przestępstw w sieci, których ofiarami są osoby dorosłe należą
internetowe oszustwa matrymonialne, fałszywe witryny bankowe,
oszustwa związane z zakupami w internecie. Ekspansji tego typu
przestępczości sprzyja brak wiedzy ze strony internautów na temat
ostrożności w internecie, a także brak ochrony antywirusowej.
Summary
Computer crime as a modern threat
The development of computer technology is undoubtedly one of
the achievements of modern times. Despite the many positive aspects
which are inherent to the use of the computer it can be a tool of
criminal practices. Stanislaw Lem said that most of the technology
has a bright face, but life gave them the reverse - black reality. The
black reality for computer crime are new types of crime. Therefore
you should consider whether people are aware of the potential risks
associated with the use of computer and network. Experiencing a
boom related crime using a computer and the Internet, the most
commonly committed crimes in the network, whose victims are
adults are Internet Dating scams, fake banking sites, shopping fraud
on the Internet. Expansion of this type of crime fosters a lack of
knowledge on the part of Internet users about online safety
precautions and lack of anti-virus protection.
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Szast (KUL)

Migracje młodych ‒ szanse czy zagrożenia?
Wstęp
Socjologia w zakresie badań traktuje o procesach ludnościowych
ze szczególnym naciskiem na zmiany struktury społecznej w
związku z ruchliwością mas ludzkich, mechanizmach, przyczynach
oraz konsekwencjach tych przemieszczeń ludnościowych jak
również kierunki, cele i typy polityki ludnościowej431.
Migracje towarzyszą człowiekowi od zawsze. Podobnie jak inne
zjawiska społeczne wywołują spore zainteresowanie badaczy z
zakresu socjologii, nauk o polityce, psychologii, antropologii,
ekonomii oraz prawa. Ponowoczesność to czas wzmożonej
ruchliwości społecznej, świat ludzi w ruchu, którego nigdy wcześniej
nie doświadczono w takim natężeniu. Rozwój komunikacji
zglobalizowanego świata, chęć zmiany położenia ekonomicznego w
strukturze społecznej oraz klasowej, pragnienie poznania nowych
kultur, nieodparta pokusa zmian, jak również rozwój środków
transportu oraz społeczeństwa sieciowego, w którym nie ma granic432
‒ to tylko niektóre, wybiórczo przedstawione czynniki migracji.
1. Migracje. Kwestie terminologiczne
Według Zofii Kawczyńskiej˗ Butrym migracje to zmiana miejsca
zamieszkania dokonująca się w przestrzeni poziomej. Implikuje
zmiany w strukturze społecznej poprzez awans społeczny, czyli
podniesienie statusu społecznego jednostki, bądź degradacją, czyli
przesunięciem w dół pozycji społecznej w stosunku do pozycji
wyjściowej433. Autorka dzieli migracje na wewnętrzne oraz
431

Zob. T. Mikulski, Migracje jako zjawisko demograficzne współczesnej
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zewnętrzne. Pierwsze odnoszą się do sytuacji w której osoba
przemieszcza się w obrębie własnego kraju, zewnętrzne zaś dotyczą
sytuacji w której osoba wyjeżdża poza granice własnego kraju434.
Migracje wewnętrzne dotyczyły głównie motywów ekonomicznych
polegających na zmianie miejsca zamieszkania, przeniesieniu ze wsi
do miasta bądź z peryferyjnych terenów do centrów wielkich
aglomeracji435.
Migracje zewnętrzne, czyli przemieszczanie się ludzi poza
granice kraju dzielą się na emigracje i imigrację. Pierwsza dotyczy
wyjazdu z kraju pochodzenia do kraju przyjmującego zwanego także
krajem pobytu. Imigracja natomiast to przyjazd z innego kraju.
Osoba dokonująca przemieszczenia pomiędzy krajami jest
jednocześnie emigrantem i imigrantem436. Migracje zewnętrzne
mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Jeśli powodem
migracji jest ucieczka osoby przed prześladowaniami na tle
narodowym, etnicznym czy religijnym, wywłaszczeniem, deportacją
bądź przesiedlenia drogą decyzji administracyjnej należy mówić o
migracjach przymusowych437. Jeżeli migrant sam podejmuje decyzję
o zmianie miejsca swojego pobytu w wyniku między innymi
łączenia rodzin, chęci sprawdzenia siebie w nowym środowisku,
powrotu do ojczyzny przodków lub podniesienia swojego standardu
życia należy mówić o migracji dobrowolnej438.
Nieodzownym elementem migracji jest komponent materialny.
Kwestie materialne dotyczą migracji ekonomicznych, natomiast
literatura przedmiotu wyróżnia także migracje pozaekonomiczne,
które występują wtedy, jeśli jednostka wyjeżdża w celach
edukacyjnych,
religijnych,
ekologicznych,
politycznych,
patriotycznych, aksjologicznych. Nie bez znaczenia jest czas trwania
migracji. Wyróżnia się migrację krótko i długo okresowa, sezonową,
cyrkulacyjną (wahadłową) lub stałą, zwaną także osiedleńczą.
Migracje mogą być także legalne lub nielegalne, przejściowe
(sytuacja w której człowiek ubiega się o azyl, pozwolenie na pobyt,
434

Zob. Balicki, Stalker, dz. cyt. Warszawa 2006, s.18.
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Zob. tamże, s. 19.
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zatrudnienie lub naukę)439. Mówiąc o migracjach młodych ludzi warto
zaznaczyć, że są to migracje dobrowolne, czyli takie, gdy migranci
decydują się opuścić określone terytorium bez presji wywieranej przez
instytucje polityczne i zewnętrzne, czyli ukierunkowane na inne niż
Polska państwa. Migracje młodzieży mogą by zarówno spontaniczne,
jak i planowe, czyli uprzednio zaplanowane i przygotowane. Migranci
mogą podróżować indywidualnie, jak również w zorganizowanych
grupach rodzinnych bądź koleżeńskich440.
2. Skala zjawiska migracji
Zjawisko migracji przybiera coraz większe rozmiary. Według
danych w 2005 roku na świecie oszacowano blisko 191 milionów
migrantów, zaś w 2010 około 200 milionów migrantów. Liczba
migrujących osób ciągle rośnie w zaskakującym tempie.
Największymi krajami do których zmierzają migranci to Stany
Zjednoczone, Kanada oraz europejskie kraje: Wielka Brytania,
Francja, Włochy, Irlandia, Niemcy oraz Rosja441.
Z badan wynika, że najczęściej migrują osoby młode, pełne
nadziei, planów, wizji życia i energii, w zdecydowanej większości
bezdzietne. Początkowo migrowały osoby słabo wykształcone
(wykształcenie podstawowe lub zawodowe), które nie mogły znaleźć
sobie miejsca pracy na rodzimym rynku. Obecnie sytuacja się
diametralnie zmieniła przechylając szalę wyjazdów zarobkowych w
kierunku osób posiadających wysokie kompetencje społeczne,
legitymujących się dyplomem ukończenia studiów uniwersyteckich.
Młodzi ludzie są zdania, że obecna polityka migracyjna, szczególnie
w krajach UE poprzez zasadę równości w dostępie do rynku pracy,
edukacji, służby zdrowie otwiera niejako szerokie spektrum
możliwości zmiany swojej sytuacji społecznej poprzez wyjazd442.
Ponadto młodzi są zdania, że w kraju nie ma dla nich odpowiedniej
439
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pracy, szans i perspektyw. Praca oferowana w kraju, często fizyczna,
za relatywnie niską pensję nie jest dla młodzieży zajęciem
atrakcyjnym. Młodzi obawiają się wysokich kosztów pracy w kraju,
przerzucenie obciążeń emerytalnych na nich oraz brak możliwości
rozwoju dla wysokiej klasy specjalistów443.
Obserwowany, szczególnie w Polsce wzrost wyjazdów
zagranicznych ludzi młodych jest przedmiotem wielu analiz
teoretycznych. Należałoby zadać podstawowe pytanie, co określa
pojęcie ludzi młodych, wydawać by się mogło, że jest to pojęcie
względne. Literatura przedmiotu określa młodych jako kategorię
społeczna w wieku pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Jest to stadium
przejścia między okresem dzieciństwa a dojrzałością, równoznaczna
z osiągnięciem dojrzałości i samodzielności ekonomicznej. Młodość
jawi się nie tylko jako zjawisko biologiczne, ale nade wszystko
społeczne. Obecne granice wieku młodzieży uległy zmianie
(zawyżono do 30 roku życia), według socjologa rodziny Franciszka
Adamskiego. Górną granice wieku 34 lat jest podyktowana
Diagnozą społeczną z 2007 oraz 2009 roku w których zwrócono
uwagę na udział w migracjach osób w wieku 25-34 lat, którzy
stanowili kolejno w 2009 roku 59% migrujących, zaś w 2007 39%
migrantów444.
Procesy migracji, przyczyny oraz skutki często przedstawiane są
opinii publicznej w sposób selektywny, wyrywkowy, zwłaszcza w
dyskursie politycznym. Realia procesów ruchliwości społecznej
przedstawiane wyrywkowo, po części objęte ,,tabuˮ poprzez
niezrozumienie dla przeciętnego obywatela, który nie może dokonać
klasyfikacji danych komponentów migracji zaliczając ich do szans
czy zagrożeń.
Migracje to przepływ siły roboczej zarówno w skali globu jak
również Polski to spadek bezrobocia i zniwelowanie napięć
społecznych wywołanych niską pozycją społeczną wynikającą z
443
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problemów na jakie natrafiają bezrobotni. Dzięki emigracji
utrzymywany jest ,,status quoˮ rynku pracy, mobilizuje do inwestycji
i stymuluje wzrost gospodarczy. W związku z tym obniżyły się
koszta pracy, zasiłków oraz szkoleń. Rezultatem migracji może być
nabywanie nowych umiejętności zawodowych i kształtowania
nowych profesji. Spadek stopy bezrobocia (w 2004 roku to blisko
20% zaś w 2008 zaledwie 11,8%), trudno więc mówić, że rynek
pracy stracił na braku możliwości zatrudnienia młodych i
wykształconych ludzi ponieważ narodowy rynek nie mógł po prostu
wchłonąć ogromnej rzeszy osób pochodzących z roczników
wyżowych gotowych na podjęcie zatrudnienia445.
Masowe wyjazdy to jednak ,,drenaż mózgówˮ i umiejętności
oraz redukcja kapitału społecznego. Ponadto podjęcie pracy poniżej
swoich kwalifikacji powoduje, że część osób decydujących się na
wyjazd staje się niejako największymi przegranymi tego procesu.
Dotyczy to zjawiska podwójnej marginalizacji powodując, jak to
ujmuje Krystyna Iglicka, pułapką migracyjna446. Najwięcej osób
podejmuje pracę w usługach sprzątania, domowych a także
gastronomii oraz w opiece nad osobami starszymi. ,,Drenaż opiekiˮ
to kolejne ważne zjawisko występujące obok wspomnianego drenażu
mózgów. Zwany także ,,drenażem matekˮ z gospodarstw domowych,
jako globalny transfer kapitału macierzystego w wyniku którego
sfera rodziny i domu zostaje włączona w system ekonomicznych
nierówności. Kobiety podejmujące się opieki nad osobami starszymi,
chorymi bądź niepełnosprawnymi często zarabiające poniżej
godności, mieszkające w urągających godności ludzkiej warunkach
muszą być dostępne całą dobę447. Niepokojące jest także zjawisko
Brain Waste, czyli marnowanie kapitału ludzkiego w sytuacji, gdy
osoba wysoko wykwalifikowana podejmuje za granicą pracę poniżej
kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
dochodzi do deprecjacji kwalifikacji448. Zjawisko tak zwanego
445
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„szklanego sufitu” określającego dyskryminację ze względu na
pochodzenie, płeć oraz etniczność i w związku z tym brak
możliwości osiągnięcia stanowiska pracy oraz pozycji społecznej
adekwatnych
do
uzyskanych
kwalifikacji
i
zdobytych
umiejętności449.
Napływowa ludność uzupełnia luki demograficzne kraju
przyjmującego. Profesje, które nie cieszyły się zainteresowaniem
rodzimych mieszkańców są podejmowane przez imigrantów.
Zasilają oni rynek mieszkaniowy, napędzają gospodarkę kraju
przyjmującego. Generalnie rzadko korzystają oni z usług
medycznych, socjalnych czy kulturalnych więc nie generują kosztów
państwa przyjmującego. Koszta leczenia oraz wykształcenia
migranta pokrywa kraj pochodzenia450.
3. Skutki migracji
Pozytywnym echem migracji jest napływ transferów
pieniężnych. Transfery pieniężne przekazywane do Polski stają się
drugim po bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, zewnętrznym
źródłem finansowania kraju pochodzenia. Według danych w 2007
roku do polski emigranci przekazali blisko 20 miliardów złotych, co
stanowi 1%PKB451. Środki pieniężne zarobione za granicą pobudzają
gospodarkę, (wzrasta konsumpcja, pokrycie kosztów bieżących,
wydatków oraz inwestycje), ponieważ często są inwestowane w
kraju pochodzenia, jednak moją także swoje negatywne
konsekwencje ponieważ niekontrolowany napływ kapitału
inwestycyjnego wiąże się z ryzykiem inflacji oraz degradację
ekonomiczną obszarów wyludniających się i pozbawionych nowych
inicjatyw gospodarczych. Lokalni pracownicy nie chcą wykonywać
pracy ponieważ są uzależnieni od napływającego kapitału z
449
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zagranicy. Ważny jest także transfer emerytur, które są
wykorzystywane w kraju pobytu emerytowanych emigrantów, a nie
w kraju ich pochodzenia, gdzie pracowali452. Jedną z konsekwencji
fali migracji zarobkowych, mimo wysokiej stopy bezrobocia są
niedobory na rodzimym rynku pracy (robotnicy budowlani,
hydraulicy, mechanicy) co spowodowało napływ pracowników z
Azji oraz Afryki453.
Odpływ
ludności
sygnalizuje
zachwianie
sytuacji
demograficznej powodując starzenie się społeczeństwa, zburzeniu
kształtowania
elity
narodowej
poprzez
odpływ
ludzi
wykształconych, specjalistów co przedkłada się na zachwianiu w
funkcjonowaniu systemu emerytalnego i zagrożenia dla budżetu
państwa. Ponadto ubóstwo, jak również wykluczenie społeczne,
mierzone brakiem relacji rodzinnych i podstawowych więzi
emocjonalnych oraz niekorzystna sytuacja rodzimego rynku pracy
powoduje zły stan zdrowia, odkładanie w czasie założenia rodziny,
rezygnacje z macierzyństwa (depopulacja ‒ spadek płodności kobiet
i negatywne saldo ruchów emigracyjnych) skutkuje wydłużeniem
życia ludności rodzimej i starzenie się społeczeństw, co prowadzi do
ogromnych konsekwencji społeczno‒gospodarczych454. Ubytek
ludności w wieku produkcyjnym to także spadek liczby zawieranych
małżeństw oraz narodzin dzieci, następuje spadek przyrostu
naturalnego i zaburzenie zastępowalności pokoleniowej455.
Podczas migracji wzrasta subiektywnie oceniana samoocena,
polepszenie jakości życia, możliwość samorealizacji, czy realizacji
planów życiowych, marzeń, podniesienie standardu życia, zmiany
poziomu konsumpcji, podniesienie poziomu edukacji i dodatkowych
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kwalifikacji oprócz kompetencji zawodowych456. Przywiezione zza
granicy dodatkowe umiejętności, znajomość języków obcych to
niewątpliwie atuty mogące służyć do polepszenia sytuacji jednostki
ludzkiej w ojczyźnie457. Zwiedzanie świata, realizacja marzeń to
także pozytywne wymiary migracji. Młodzi często mogą nabrać
doświadczeń i praktyk w prowadzeniu biznesu, nawiązywaniu
kontaktów międzynarodowych co może zaowocować w przyszłej
karierze458. Interesujący staje się profil pracownika przybyłego z
innego kraju, gdzie zyskał nowe kompetencje, rozwinął cechy
psychofizyczne i zachowania społeczne wynikających z lokalnego
rynku pracy, stale rosnąca siła napędowa do samokształcenia i
samodoskonalenia co przynosi wymierne korzyści zarówno samemu
pracownikowi jak całemu układowi społecznemu, gdyż usprawnia
funkcjonowanie firm, podnosi poziom działalności przedsiębiorstwa
oraz dodaje satysfakcji z wykonywanej pracy459.
4. Grypy społeczne emigracyjne
Na emigrację zwykle decydują się ludzie młodzi, w przedziale
wiekowym 18-34 klata, odważni, przedsiębiorczy, z czego ponad
30% legitymuje się dyplomem magisterskim460. Znaczna część
młodzieży kontynuuje naukę na uczelniach zagranicznych lub
wyjeżdża na zasadach wymiany studenckiej biorąc udział w
programie Erazmus oraz Most, z których korzysta rok rocznie coraz
więcej młodych naukowców oraz studentów chcących poszerzyć
horyzonty myślowe. Najczęściej młodzi Polacy uczą się w
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Niemczech, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz na
Wyspach Brytyjskich461.
Wielu z nich opuszcza kraj bez świadomości co robić i jak żyć
po przekroczeniu granicy, czego konsekwencją jest klęska
migracyjna i kolejna trauma462. Analizując skutki migracji należy
wymienić samą traumę migracji jako jeden z poważniejszych
kosztów psychologicznych migracji, która może się nasilać poprzez
brak wsparcia ze strony bliskich (rodziny, przyjaciół, krewnych).
Innym stresorem jakiego doświadczają obcokrajowcy jest wzrost
kontroli i monitoringu pracy, zachowania, nakładanie kar
wynikających z nieznajomości lokalnego porządku prawnego bądź
pracowniczego. Ponadto zdarzają się przypadki podważania
uprawnień podczas wykonywania pracy463.
Bariery językowe także stanowią cześć traumy migracyjnej
powodując stan paraliżu, lęku, wyobcowania i osamotnienia w
nowym kraju. Poczucie niższości poprzez dyskryminację na rynku
pracy (podejmowanie pracy za niższą stawkę aniżeli inni
pracownicy, praca poniżej kwalifikacji). Poczucie wyobcowania
może prowadzić do poważnych przeobrażeń w zakresie poczucia
tożsamości narodowej, osobowej, zakłóceń w obrazie samego siebie,
których konsekwencją jest wycofanie z kontaktów społecznych,
izolacji i wtórnego wyobcowania, zachowań nie przystosowawczych
(agresja, alkohol, leki, środki odurzające). Podejmowanie trudnej
fizycznej pracy może implikować skutki w postaci pogorszenia stanu
zdrowia, spadku kondycji fizycznej, trwałe urazy i uszczerbki, które
dotyczą nie tyle samej jednostki, ale w konsekwencji obciążają Skarb
Państwa, który ponosi koszta rekonwalescencji reemigranta464.
Dyfuzja kulturowa to także skutek migracji, wykorzenienie
kulturowe przejawiające się utratą łączności z rodzimym kodem
461
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kulturowym, implikując anomię tożsamości jednostki, czyli
samoświadomości swojego istnienia. System aksjologiczny
człowieka ulega zachwianiu na poziomie narodowym doprowadzając
do wykreowania kosmopolitycznego człowieka dryfującego myślami
pomiędzy wyspami możliwości jakie oferuje współczesność465.
5. Następstwa migracji
Wśród skutków migracji należy wymienić kryzys instytucji
rodziny, rozpad więzi emocjonalnych grup rodzinnych,
krewniaczych jak również przyjacielskich. Narastające kłopoty
wychowawcze dzieci, brak kontaktu z własnymi dziećmi, częste
nieporozumienia prowadzą do niewierności i rozpadu małżeństw466.
Utrzymywanie stałych związków zapewnia poczucie bezpieczeństwa
jak również powoduje poczucie zrealizowania emocjonalnego.
Rośnie lawinowo liczba małżeństw binacjonalnych i rozwodów.
Szacuje się około 45‒100 tysięcy tak zwanych eurosierot, czyli
dzieci migrantów, gdzie jedno lub dwoje rodziców przebywa poza
krajem, pozostawiając potomstwo pod opieką dziadków lub
krewnych. Mimo zasilania budżetu rodzinnego zewnętrznymi
pieniędzmi pochodzącymi z emigracji, które w większości
przeznaczone są na cele edukacyjne dzieci, zakup podręczników,
utrzymanie gospodarstwa domowego jak również zakup potrzebnych
maszyn bądź narzędzi gospodarskich jakość życia rodzinnego nie
zawsze zostaje zaspokojona467. Należy zwrócić uwagę na brak opieki
nad
pokoleniem
dzieci
migrujących
rodziców,
którzy
niejednokrotnie pozostawieni bez opieki staja się beneficjentami
instytucji
publicznych
świadczących
usługi
opiekuńczo468
pielęgnacyjne .
Poprzez zmianę miejsca zamieszkania krąg przyjaciół i
znajomych ulega powiększeniu, tworzą się nowe więzi i relacje
465
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interpersonalne jednak należy sobie zadać pytanie, czy nowe
znajomości zawierane „na obczyźnie” odzwierciedlają stare więzi,
czy zaspokajają naturalne potrzeby człowieka niejednokrotnie
osamotnionego w nowym kręgu kulturowym, gdzie kod kulturowy
staje się barierą, często nie do pokonania w nawiązywaniu
znajomości. Wyjazdy zagraniczne dodatkowo ograniczają
obywatelom aktywność w społeczności lokalnej, w kontaktach z
sąsiadami, znajomymi i działaniami na rzecz tej zbiorowości.
Ograniczenie to może powodować wykluczenie ze sfery lokalnej i
zależy w dużej mierze od czasu pobytu na obczyźnie469.
Refleksje końcowe
W bilansie zagrożeń i korzyści wynikających z migracji
ostateczny rachunek przechyla szalę negatywnych konsekwencji
migracji młodych poza granice własnego kraju stawiając migracje
młodych jako zagrożenie, zarówno w sensie mikro, makro i
mezospołecznym470.
Jak
twierdzi
Tadeusz
Mikulski
„przemieszczanie się ludności staje się masowym zjawiskiem,
którego konsekwencje są w przyszłości trudne do przewidzeniaˮ471.
Należałoby wykreować środowisko sprzyjające nowym inicjatywom
w kraju, stworzyć nowe atrakcyjne warunki dla rozwoju młodego
pokolenia. Największym wnioskiem powinno być zwrócenie uwagi
na epicentrum migracji, czyli młodego człowieka, człowieka, który
jest trzonem tego zjawiska. Niejednokrotnie poprzez analizy
socjologiczne, prawne oraz ekonomiczne zakładano bilansowanie
zysków i strat pomijając wątki psychologiczne i reakcje zachodzące
w sferze świadomości migranta.
Postmodernizm dający człowiekowi prawo do wolności,
emancypacji oderwania od tradycji, moralności, obowiązków,
odpowiedzialności, uwalnia go niejako od człowieczeństwa, gdzie
pierwiastek ludzki spycha na dalszy plan lub odkłada w czasie,
469
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zastępując handlem, pieniądzem, pogonią za chwilą przyjemności
czy sławą, nazywając kolokwializmem „oddychania pełna piersią”
lub ,,czerpaniem z życiaˮ. Nieustająca gonitwa nie pozwala na
wygospodarowanie czasu i oddanie się refleksyjnemu spojrzeniu na
temat przemijalności, które zastąpione są kajdanami umów,
terminów, datami zabukowanych biletów lotniczych. Nie ma miejsca
na życie w grupach społecznych, ponieważ każda grupa społeczna
ma swego rodzaju hierarchię, wartości, zasady i normy obowiązujące
jej członków, zaś w świecie, gdzie nie ma zasad, lub są one spychane
na margines, respektowane selektywnie, gdzie każdy staje się niejako
kreatorem własnego życia pod znakiem zapytania stawia ideę
wspólnotowości Arystotelesowskiej472.
Streszczenie
Ponowoczesność to czas wzmożonej ruchliwości społecznej,
świat ludzi w ruchu. Przyczynami tego zjawiska jest niewątpliwie
rozwój komunikacji zglobalizowanego świata oraz społeczeństwa
sieciowego, w którym nie ma granic, chęć zmiany, pragnienie
poznania nowych kultur‒ to tylko niektóre, wybiórczo przedstawione
czynniki migracji.
Migracje, czyli zmiana miejsca zamieszkania mogą być
spowodowane różnymi czynnikami. Mogą być ucieczką osoby
prześladowaniami na tle narodowym, etnicznym czy religijnym,
wywłaszczenia, deportacji bądź przesiedlenia są to wówczas
migracje przymusowe. Migracje dzielą się na ekonomiczne (cel
zarobkowy), pozaekonomicznych (w celach edukacyjnych,
religijnych,
ekologicznych,
politycznych,
patriotycznych,
aksjologicznych). Wyróżnia się migrację krótko i długo okresowa,
sezonową, cyrkulacyjną (wahadłowe) lub stałą, zwaną także
osiedleńczą, legalną lub nielegalną, przejściową. Migracje młodzieży
mogą być spontaniczne, jak i planowe.
Migranci mogą podróżować indywidualnie, jak również w
grupach rodzinnych bądź koleżeńskich. Zjawisko migracji przybiera
coraz większe rozmiary. Według danych w 2005 roku na świecie
472
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było 191 milionów migrantów, zaś w 2010 około 200 milionów
migrantów, wśród których przeważają udzie młodzi w wieku 18 do
34 lat. Ujmując migracje młodych w kategoriach szans i zagrożeń
autor analizuje zjawisko to w skali globu, jednostkowego z
uwzględnieniem podejścia mezospołecznego. Dokonując bilansu
procesu migracji należy wskazać na przewagę strat oraz zagrożeń
wywołanych ruchliwością migracyjną aniżeli korzyści i szans,
szczególnie dla młodego człowieka, zarówno w sensie
jednostkowym jak również rodzinnym i krajowym.
Summary
Migration of young people - opportunities or threats?
Postmodernity is a time intense social mobility, the world of
people on the move. The causes of this phenomenon is certainly
development of communication in a globalized world and network
society in which there are no borders, the desire to change, the desire
to experience new cultures-are just some, selective migration of
factors. Migration, or change of residence of could be caused by
many factors. They may be fleeing persecution against those
national, ethnic or religious, expropriation, deportation or
resettlement are then forced migrations. Migrations are divided into
economic (profit target), non-economic (for educational, religious,
environmental, political, patriotic, axiological). There are short and
long migration, periodic, seasonal, circular (swing) or constant, also
called settlement, legal or illegal, temporary.
Migration of young people can be a spontaneous and planned.
Migrants may travel individually as well as in family groups or
friendly relationship. The phenomenon of migration is growing in
strength. According to data in 2005, there were 191 million migrants,
and in 2010 about 200 million migrants, among which dominate
thigh young at the age of 18 to 34 years. Put in a category migration
of young people opportunities and risks by analyzing the
phenomenon at the global, indywidual, taking into account the
approach meso soceity. When the balance of the migration process to
identify the advantages and the risks of losses caused by migration
mobility than the benefits and opportunities, especially for young
people, both in the individual as well as family and national levels.
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Agnieszka Orzeszko (AM)

Przemoc wobec niepełnosprawnych w prawie międzynarodowym
i polskim
Wstęp
Niepełnosprawność to „wszelkie ograniczenie lub brak wynikający z uszkodzenia - możliwości wykonywania czynności na
poziomie uważanym za normalny dla człowieka’’. Z definicji tej
wynika, że uszkodzenie narządu powoduje obniżenie sprawności
funkcjonowania tego narządu, czyli wykonanie określonych
czynności. Jednak niepełnosprawność występuje wówczas, gdy
obniżenie to jest poniżej przeciętnej normy. Termin ten, pomimo
znikomego obciążenia pejoratywnego, posiada - zdaniem wielu
badaczy tego problemu - swoiste zabarwienie ideologiczne,
wyrażające się tym, iż wywodzi się ze świata rzeczy, a nie ludzi i
społeczeństwa, gdzie najlepiej rozumiany jest w zwrotach typu
„niepełnosprawna maszyna’’. Dlatego też nie ujmuje on trafnie
zjawiska, ponieważ w takiej sytuacji niepełnosprawność nie jest, jak
w przypadku urządzenia, utożsamiana z niepełnowartościowością, co
w stosunku do określanego tym mianem człowieka pozostaje
nośnikiem często wątpliwych idei. Zamiast więc mówić „człowiek
niepełnosprawny’’, o wiele sensowniej jest wyrazić się „osoba z
niepełnosprawnością’’ choć w praktyce łatwiej jest posługiwać się
utrwalonym zwrotem473.
Zależnie od przyjętych kryteriów spotyka się wiele klasyfikacji
niepełnosprawności, określających zakres tego pojęcia. Odchodzą
one już jednak od ustalania przyczyn, koncentrując się raczej na
konsekwencjach w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i
społecznym człowieka. Przykładem jest tu przyjęta i opublikowana
w 1980 roku przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowa
Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń. Ponad
20 lat stanowiła ona międzynarodowy wzorzec określania
473
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różnorodnych możliwych konsekwencji wrodzonych lub nabytych
deficytów zdrowotnych. Dokonano w niej rozgraniczenia w
zależności od tego, czy dana niepełnosprawność jest uszkodzeniem
w wymiarze medycznym, niezdolnością do wykonywania funkcji
życiowych, czy upośledzeniem w sensie społecznym. Przyjmując za
podstawę podziału trzy aspekty: biologiczny, funkcjonalny i
społeczny, wyodrębniono trzy podgrupy: uszkodzenie (impairment),
niepełnosprawność (disability) i upośledzenie (handicap)474.
Według
Międzynarodowej
Klasyfikacji
Uszkodzeń,
Niepełnosprawności i Upośledzeń z 1980 roku i jej trzech podgrup,
przyjęto, że uszkodzenie oznacza „wszelką stratę lub wadę
psychicznej, fizjologicznej lub anatomicznej struktury albo
czynności’’. W tym pojęciu zawiera się wszelka strata lub
nieprawidłowość anatomicznej struktury narządu organizmu, czyli
uszkodzenie lub całkowity brak poszczególnych jego części, jak
również wszelka nieprawidłowość lub strata czynności fizycznych
lub psychicznych, które mogą ujawniać się w częściowym lub
całkowitym zaburzeniu lub zniesieniu, czyli w nieprawidłowym ich
przebiegu. Uszkodzenie ma różny charakter. Może być okresowe,
czyli trwające przez pewien czas i w wyniku zabiegów leczniczych i
rehabilitacyjnych może być zahamowane lub całkowicie usunięte,
oraz trwałe, czyli bez szans na przywrócenie poprzedniego stanu.
Można wyróżnić również uszkodzenie nabyte, czyli występujące w
różnych etapach życia człowieka, nie podlegające zmianie,
pogłębiające się i ustępujące, prowadzące do odzyskania
poprzedniego stanu475.
Ważnym aspektem wyodrębnionym przez Międzynarodową
Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń jest
upośledzenie, oznaczające „niekorzystną (gorszą) sytuację danej
osoby, będącą wynikiem uszkodzenia lub niepełnosprawności,
polegającą na ograniczeniu lub uniemożliwieniu wypełniania ról,
które uważane są za normalne, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć,
czynniki kulturowe i społeczne"476. Upośledzenie może dotyczyć
różnych sfer życia człowieka i przyjmować różny stopień:
474
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utrudnienia, ograniczenia oraz uniemożliwienia. Upośledzenie, które
przejawia się w jednej z tych form, może dotyczyć różnych sfer
życia. Należą do nich: zdobywanie i wymiana informacji oraz
nabywanie wiedzy, czynności życia codziennego, poruszanie się w
przestrzeni, wykonywanie różnych prac i zawodów, aktywny udział
w wielu formach życia społecznego, możliwość uzyskania środków
na własne utrzymanie477.
1. Wsparcie osób niepełnosprawnych
Jedna na dziesięć osób (łącznie około 50 milionów ludzi) w Unii
Europejskiej (UE) cierpi na jakąś formę niepełnosprawności lub
upośledzenia. A to oznacza, że mają one, na stałe lub tymczasowo,
specjalne potrzeby. Czasami oznacza to, że potrzebują dodatkowego
wsparcia lub usług o różnym charakterze. Jest zatem istotne, by Unia
Europejska uwzględniała w swojej codziennej pracy potrzeby tych
osób w procesie planowania polityki i programów, mając jako swój
wyraźny cel zapewnienie, że osoby niepełnosprawne nie będą
wykluczone z codziennego życia478.
Przez ostatnie lata Unia Europejska i Państwa Członkowskie
podejmowały szereg działań promujących prawa osób
niepełnosprawnych. Jednakże obecnie, pomimo wysiłków
poczynionych przez UE, osoby niepełnosprawne są niestety nadal
ofiarami naruszania praw i przemocy479.
Należy stwierdzić, że jest to sytuacja nie do przyjęcia i polityka
europejska musi się koncentrować na ochronie tych osób przed
przemocą, jakiej doznają. Tak naprawdę, wolność i podstawowe
prawa nie mogą być skutecznie egzekwowane bez bezpieczeństwa i
zagwarantowania ochrony najbardziej narażonym osobom. Trzeba
też pomóc osobom niepełnosprawnym zwiększyć świadomość ich
praw i sposobów ich egzekwowania.
Wiele osób niepełnosprawnych wymaga wsparcia w rozwoju
umiejętności wymaganych dla rzeczywistego uczestniczenia i
477
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wprowadzania w życie zmian. Samo poparcie, czyli wypowiadanie
się lub działanie na swoją własną rzecz lub na rzecz innych – może
pomóc ludziom w skutecznym wyrażaniu własnych opinii,
dokonywaniu wyborów, negocjowaniu lub rozwiązywaniu
konfliktów. Może też pomóc im w lepszym zrozumieniu swoich
praw i sposobów korzystania z nich. W formie grupowej, samopoparcie może stać się silnym ruchem na rzecz zmian.
Doświadczenia Europy są na to dowodem: w szczególności przez
ostatnich dziesięć lat, grupy poparcia dla osób niepełnosprawnych
osiągnęły znaczące sukcesy, zapewniając, że głosy tych osób na
temat szerokiego zakresu spraw są słyszane przez europejskich
twórców polityki oraz tych, którzy wdrażają tę politykę na poziomie
regionalnym i ogólnokrajowym480.
Istotne jest, by osoby niepełnosprawne nie były dyskryminowane
– świadomie lub nieświadomie – przez prawo lub w praktyce, a także
wykluczone, podobnie - celowo lub nie, ze względu na swoje
upośledzenie. Jest to prawdą we wszystkich aspektach życia: w
podróży, edukacji, opiece zdrowotnej, rekreacji, zatrudnieniu,
wymiarze sprawiedliwości, sprawach rodzinnych, a także rozwoju
społecznym. Jeżeli osoby niepełnosprawne spotykają się z
dyskryminacją lub wyłączeniem, wielu komentatorów twierdzi, że
jest to równoznaczne z przemocą, ponieważ uniemożliwia osobie
osiągnięcie jej pełnego potencjału, niezależnie od cierpienia
psychicznego lub emocjonalnego. Wykluczenie jest szczególnie
szkodliwe dla dzieci niepełnosprawnych, ponieważ podkopuje ich
szanse na uzyskanie wykształcenia i szkolenie, rekreację i rozwój, w
ten sposób ograniczając ich potencjał życiowy481.
2. Regulacje prawne UE
Mimo różnych
upośledzeń jakie
prezentują
osoby
niepełnosprawne, najważniejsze jest, by pamiętać, że wszystkie
osoby niepełnosprawne – bez względu na rodzaj ich upośledzenia,
480

Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości, Wolności,
Bezpieczeństwa, Program Daphne, Bruksela 2008, s. 12.
481
B Armer, Involving disabled people in planning future strategies
(Angażowanie osób niepełnosprawnych w planowanie przyszłej strategii),
marzec 2006, s. 12.

262

wiek, czas trwania lub powagę – muszą mieć możliwość w pełni
korzystać z tych samych praw co inni Europejczycy.
Jest to od dawna uznawane w Europie i sprawa ta jest popierana
przez silny i dynamiczny ruch na rzecz praw osób
niepełnosprawnych. Praca tych grup – często zwanych grupami
„samo-poparcia”, ponieważ ich działacze są często sami
niepełnosprawni – w dużym stopniu przyczyniła się do zmiany
nastawienia w kierunku rozwijania umiejętności samodzielnego
życia osób niepełnosprawnych, w ten sposób ograniczając ich
uzależnienie od innych ludzi lub usług. „Samodzielne życie” jako
pojęcie wyrosło z kalifornijskiej ustawy z 1959 roku umożliwiającej
osobom, które stały się niepełnosprawne w wyniku przebycia polio,
opuszczenie szpitala i powrót do życia w społeczności przy
odpowiednim wsparciu. ,,Samo-poparcie’’ ma swój początek w
ruchach na rzecz praw cywilnych w USA w późnych latach 60-tych
XX wieku, jednak szybko rozprzestrzeniło się na cały świat482.
Ważne przypomnienie prawa do ochrony znalazło się w
oświadczeniu na temat dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
wydanym w Barcelonie w październiku 2007 roku przez Europejską
Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Oświadczenie
rozpoczynało się od cytatu wypowiedzi członka rady redakcyjnej
opracowania sporządzonego przez Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat przemocy wobec
dzieci („Opracowanie o Przemocy”): „Musimy pamiętać, że dzieci
niepełnosprawne są w pierwszej kolejności i przede wszystkim
dziećmi. Muszą one, podobnie jak dzieci w pełni sprawne, posiadać
prawo do bycia wolnymi od przemocy; mają również prawo do
szacunku i ochrony. Zapewnienie tego stanowi nasz prawny
obowiązek”483.
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Przemoc i niepełnosprawność: dwa proste słowa, które w
rzeczywistości odzwierciedlają bardzo złożone pojęcia. Razem
wskazują na mroczny, ale niestety bardzo realny problem, przed
jakim stoją wszystkie regiony świata, łącznie z Europą.
Odkąd wprowadzono Program Daphne na początku 1997 roku
jako ważną inicjatywę Komisji Europejskiej w dziedzinie
zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, nie
narzucono żadnej ścisłej definicji „przemocy”. Od samego początku
celem Programu Daphne było zdefiniowanie przemocy przez
pryzmat doświadczenia i spostrzeżeń bezpośrednio zaangażowanych
organizacji i władz – organów zarządzających projektami Daphne i
będących blisko osób doświadczających lub narażonych na
doświadczanie przemocy484.
W praktyce, około 470 projektów wspieranych przez Daphne
opierało się na pojęciu przemocy stosowanym przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO), które definiowane jest jako „celowe
użycie siły fizycznej lub władzy, w groźbie lub faktycznie, przez
jednostkę lub grupę, które powoduje lub z dużym
prawdopodobieństwem może spowodować faktyczną lub potencjalną
szkodę dla zdrowia, przeżycia, rozwoju lub godności osoby485.
Definicja ta, wprowadzając pojęcie „nadużycia władzy”,
poszerza tradycyjne postrzeganie przemocy jako czynu fizycznego,
rozciągając go na szkodliwe działania takie jak dyskryminacja,
izolacja, wykluczenie, zaniedbanie i maltretowanie.
Termin „niepełnosprawność” był w ostatnich latach
przedmiotem wielu dyskusji. Wiele grup poparcia dla osób
niepełnosprawnych
odrzuca
używanie
przymiotnika
„niepełnosprawny”, argumentując, że wiele, a może nawet większość
osób niepełnosprawnych jest całkiem „sprawna”, ale zewnętrzne
okoliczności sprawiają, że znajdują się oni w sytuacji nie
zezwalającej im na funkcjonowanie w swoim pełnym potencjale.
Inni komentatorzy, a między nimi niektóre z największych
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europejskich grup poparcia, przyjmują termin zdefiniowany przez
WHO:
„Niepełnosprawność
to
termin
złożony,
obejmujący
upośledzenia, ograniczenia aktywności i restrykcje uczestnictwa.
Upośledzenie jest problemem funkcji lub budowy ciała; ograniczenie
aktywności stanowi trudności napotykane przez jednostkę podczas
wykonywania zadania lub czynności; podczas gdy restrykcje
uczestnictwa stanowią problem doświadczany przez jednostkę w
sytuacjach życiowych. A zatem, niepełnosprawność to złożone
zjawisko, odzwierciedlające interakcję pomiędzy cechami ciała
osoby a cechami społeczeństwa, w którym żyje”486.
To, co ważne w definicji WHO, to fakt, że uznaje ona, iż
niepełnosprawność nie jest czymś, co charakteryzuje daną osobę,
lecz raczej odzwierciedla relacje pomiędzy tą osobą a zewnętrznym
światem. Jest to często nazywane „społecznym modelem”
niepełnosprawności, w przeciwieństwie do „medycznego modelu”, i
odnosi się do sposobu, w jaki „społeczeństwo nadaje cechy kalectwa
osobom posiadającym upośledzenia poprzez brak umiejętności
zaakceptowania ich inności”487.
To z tego powodu indywidualne osoby niepełnosprawne i grupy
niepełnosprawne na całym świecie podkreślają konieczność
wprowadzenia
ustawodawstwa,
zapewnienia
poparcia
i
wprowadzenia programów tak, by relacje te nie były ze szkodą dla
osoby niepełnosprawnej. Z tego względu, do kluczowych obszarów
walki
należą
dyskryminacja,
wykluczenie,
izolacja
i
wykorzystywanie.
Istnieje wiele rodzajów upośledzeń: upośledzenia fizyczne (na
przykład utrata lub osłabienie kończyn, bądź też ograniczona
zdolność poruszania się); upośledzenia zmysłów (ślepota lub
upośledzone widzenie; głuchota lub upośledzenie słuchu);
upośledzenia mowy; upośledzenia umysłowe - od poważnych do
lżejszych, których posiadacze uznawani są za „opóźnieni w
rozwoju”. Upośledzenia mogą być umiarkowane lub poważne; mogą
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być stałe lub tymczasowe. Niektórzy ludzie rodzą się z
upośledzeniem; niektóre upośledzenia występują w późniejszym
etapie w życiu, na przykład w wyniku wypadku lub uszkodzenia
ciała, bądź w wyniku procesu starzenia488.
Mimo iż ważne jest zrozumienie wszystkich tych kluczowych
czynników, najważniejsze jest, by pamiętać, że wszystkie osoby
niepełnosprawne – bez względu na rodzaj ich upośledzenia, wiek,
czas trwania lub powagę – muszą mieć możliwość w pełni korzystać
z tych samych praw co inni Europejczycy.
Wspominany powyżej Raport z 2006 roku odnotował, że osoby
niepełnosprawne same zidentyfikowały bariery stojące między nimi
a integracją społeczną: uprzedzenia i stereotypy; sztywne procedury i
praktyka organizacyjna; brak dostępu do informacji; brak dostępu do
budynków; a także brak dostępu do transportu. Wielu komentatorów
uznaje to za akty przemocy, ponieważ zasadniczo stanowią one
naruszenie praw równości i integracji. Jednakże prawo do
bezpośredniej ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
stanowi ważny czynnik, w szczególności w przypadku dzieci i
młodzieży, którzy mogą napotykać na zastraszanie i ataki, włączając
te ze strony innych młodych osób489.
3. Problem przemocy wobec niepełnosprawnych
Projekt Daphne z 2005 roku (2005-1/136/YC), analizujący ten
problem przemocy wobec niepełnosprawnych, odnotował, że istnieją
specyficzne
formy
przemocy,
jakie
napotykają
dzieci
niepełnosprawne, jednak są one trudne do wykrycia. Obejmują one
wykorzystywanie lub maltretowanie dzieci niepełnosprawnych w
rodzinie, co czasami wynika z nierealistycznych oczekiwań, jakie
rodzice mają w stosunku do swoich dzieci. Maltretowanie takie może
obejmować niewłaściwe stosowanie leków lub leczenia, bądź też
pozbawienie dziecka należytej opieki zdrowotnej. Rodziny (i inne
osoby) mogą pozbawiać dzieci niepełnosprawne – a także młodzież i
dorosłych – tożsamości seksualnej, uważając, że w jakiś sposób
chronią przez to daną osobę, a także mogą ograniczać ich szanse na
488

Ibidem, s. 12.
B Armer, Involving disabled people in planning future strategies…,op.
cit., s. 15.
489

266

podejmowanie decyzji, komunikację i prywatność. Często jeden lub
oboje rodziców dziecka niepełnosprawnego mogą porzucić pracę, by
zajmować się dzieckiem, a to może w niektórych przypadkach
prowadzić do frustracji i niezadowolenia, co z kolei stawia dziecko w
sytuacji ryzyka490.
Projekt wymienia niektóre z czynników ryzyka, jakie można
zidentyfikować i jakie należy uwzględnić w procesie tworzenia
polityki i programów zapobiegania przemocy. Czynniki ryzyka
związane z rodzicem lub opiekunem obejmują chorobę psychiczną,
próby samobójcze lub cierpienie psychiczne, brak umiejętności
rodzicielskich, słabe umiejętności radzenia sobie, autorytatywny styl
wykonywania władzy rodzicielskiej, nadużywanie substancji,
nierealistyczne lub niespełnione oczekiwania, izolację społeczną,
rodzicielstwo samotne wychowywanie dzieci, odrzucanie wsparcia
lub świadczeń. Czynniki ryzyka związane z rodziną obejmują
obszary takie jak niebezpieczne warunki mieszkaniowe i
nieadekwatna opieka dzienna, konflikty małżeńskie i przemoc
domową, bezrobocie i chaotyczne prowadzenie domu, na przykład w
wyniku rozmiaru rodziny. Czynniki ryzyka związane z dziećmi
obejmują upośledzenia psychiczne, poznawcze i emocjonalne, brak
zdolności rozumienia lub zgłaszania przypadków wykorzystania,
zaburzenia behawioralne i wysokie wymagania zapewnienia opieki.
Istnieją oczywiście również „czynniki środowiskowe”, takie jak luki
w prawie dotyczącym ochrony dzieci, słabe egzekwowanie praw,
bieda i bezrobocie, a także nastawienia, które nie doceniają dzieci
ogólnie, a dzieci z grup mniejszościowych w szczególności491.
Niektóre grupy niepełnosprawnych argumentują, że termin
„wykorzystanie” pomniejsza powagę czynów, które traktowane
byłyby jako przestępstwo, gdyby były wymierzone przeciwko
490
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osobom nie będącym niepełnosprawnymi. Jednakże od czasu dwóch
opracowań Sekretarza Generalnego OZN na temat przemocy wobec
dzieci i przemocy wobec kobiet z 2006 roku, przemoc stała się
powszechnie uznawana za zjawisko obejmujące wykorzystanie,
maltretowanie oraz inne poważne naruszenia praw człowieka492.
Należy również rozważyć przemoc tolerowaną przez państwo.
Charakteryzuje się ją jako przemoc obejmującą, na przykład:
uwięzienie bez należytego procesu lub możliwości apelacji lub
rewizji; wymuszoną sterylizację lub aborcję; brak zgody na zawarcie
związku małżeńskiego lub zaangażowanie się w relacje seksualne;
brak wsparcia w procesie wychowania dzieci lub odbieranie dzieci
bez formalnej oceny lub planowania ich opieki; niewłaściwe
grupowanie lub brak możliwości wyboru w sprawie uzgodnień
dotyczących zamieszkania; zmuszanie do wypełniania obowiązków
religijnych wbrew woli osoby lub uniemożliwianie wykonywania
dobrowolnych praktyk religijnych; oraz wykluczenie z miejsc pracy
lub miejsc publicznych493.
Bez względu na to, jaką formę przyjmie, przemoc wobec osób
niepełnosprawnych jest nie do przyjęcia i jest powszechnie
potępiana. A mimo to nadal występuje, także w Unii Europejskiej.
Najczęściej spotykaną formą przemocy była przemoc
psychiczna, choć jeden na pięciu respondentów zgłosił również
przemoc fizyczną. Molestowanie seksualne dzieci (poniżej 18 roku
życia) było cztery razy bardziej rozpowszechnione wśród dzieci
niepełnosprawnych, aniżeli w równorzędnej grupie dzieci
sprawnych. Do sprawców, podobnie jak w środowiskach osób
sprawnych, najczęściej należeli członkowie rodzin lub inne osoby z
kręgu bliskich dziecka, łącznie z sąsiadami i nauczycielami494.
W jednym Państwie Członkowskim dowody wskazały, że osoba
niepełnosprawna z trzykrotnie większym prawdopodobieństwem się
może paść ofiarą przestępstwa, a także, że przestępczość jest
492
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zdecydowanie największą obawą osób niepełnosprawnych. Obawiają
się napaści i czują się niepewnie na ulicach, ale także nie czują się
bezpiecznie w swoich domach. Ten lęk jest szczególnie szeroko
rozpowszechniony wśród osób z ograniczoną zdolnością poruszania
się lub upośledzeniem wzroku. Jednym ze znaczących skutków tego
lęku jest oczywiście fakt, że osoby nim dotknięte ryzykują izolację,
gdyż unikają wychodzenia z domu bez towarzystwa innej osoby, w
szczególności nocą495.
4. Europejskie badania nad przemocą wobec niepełnosprawnych
Raport EDF przyjrzał się również przemocy wśród osób
niepełnosprawnych przebywających w różnego rodzaju instytucjach.
Podczas gdy niektórzy komentatorzy, jak zaznacza raport, uznają
instytucjonalizację de facto za formę przemocy, większość uznaje, że
instytucje zapewniają opiekę i świadczenia oraz, że występujące
wypadki przemocy są możliwe do zwalczenia. Raport stwierdza, że
najbardziej ekstremalne formy przemocy są skierowane wobec osób
upośledzonych umysłowo oraz że osoby te posiadają niewielką
ochronę prawną gwarantującą zabezpieczenie ich prywatności lub
praw. Raport z jednego z oficjalnych dochodzeń wskazał na ataki i
okrucieństwo wobec pacjentów zakładów psychiatrycznych; inny
wskazał, że prawie 60% kobiet w zakładach psychiatrycznych
doświadczyło przemocy fizycznej jako osoby dorosłe, a 58% jako
dzieci. Zgłaszano także wypadki zaniedbania i ekstremalnej kontroli
nad każdym aspektem życia osób, od chwili, gdy były budzone, do
chwili spożywania posiłku lub odbywania kąpieli. Mimo iż może to
się wydawać złem koniecznym w zinstytucjonalizowanym życiu,
raport sugeruje, że mamy tu do czynienia ze środowiskiem kontroli
stwarzającym warunki do występowania dalszych ataków, które nie
są zgłaszane496.
Opracowanie o Przemocy ONZ przyjrzało się przemocy wobec
dzieci
niepełnosprawnych
przebywających
w
zakładach
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edukacyjnych lub mieszkalnych/opiekuńczych na całym świecie i
stwierdziło, że dzieci są często bite, wykorzystywane lub zastraszane
przez nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz personel szkolny.
Głównym problemem jest to, że dzieci zinstytucjonalizowane
generalnie nie mają możliwości odwołania się do niezależnych
mechanizmów zgłoszeniowych i często brak jest niezależnego
nadzoru nad takimi placówkami. Dzieci niepełnosprawne – w
szczególności z upośledzonym słuchem, wzrokiem lub upośledzone
intelektualnie – są także nieproporcjonalnie reprezentowane w
systemie sądownictwa karnego i często nie mają dostępu do
wyspecjalizowanego wsparcia, które by im w tym pomogło. W
niektórych częściach świata, dzieci niepełnosprawne są również
coraz częściej wykorzystywane jako żebracy na ulicach, a w
ekstremalnych przypadkach dzieci w pełni sprawne są świadomie
okaleczane w tym samym celu. Opracowanie o Przemocy nie tylko
odnotowuje, że dzieci niepełnosprawne często stają przed ryzykiem
przemocy, ale także, że przemoc jest często wstępem do
niepełnosprawności, na przykład w sytuacji, gdy kobieta będąca
ofiarą domowej przemocy jest bita w czasie ciąży, ze szkodą dla
nienarodzonego dziecka. Konflikt również jest ściśle związany z
niepełnosprawnością: ONZ odnotowuje, że na każde dziecko zabite
w czasie wojny przypada troje dzieci trwale okaleczonych497.
5. Przepisy regulujące sytuację osób niepełnosprawnych
Podczas gdy w ostatnich latach badania nad sytuacją osób
niepełnosprawnych się polepszyły, wysiłki zmierzające do zebrania
danych statystycznych – na poziomie ONZ, za pośrednictwem
Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny) i w niektórych Państwach
Członkowskich – były zbyt wolne, mimo iż istnieje aktualnie szereg
inicjatyw zmierzających w tym celu. Już na przełomie lat 1992/93
Eurostat przygotował pierwszą serię statystyk na temat
charakterystyki
i
sytuacji
społeczno-ekonomicznej
osób
niepełnosprawnych.
Porównywalne
statystyki
na
temat
niepełnosprawności były pobierane z Państw Członkowskich od roku
1994 przez europejskie panelowe badanie gospodarstw domowych
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ustanowione w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego.
Celem zbierania danych jest stworzenie systemu rzetelnych i
porównywalnych danych w państwach członkowskich na temat osób
niepełnosprawnych i ich integracji w życiu społecznym. Pomoże to
państwom i Komisji Europejskiej w planowaniu, monitorowaniu i
ocenie inicjatyw podejmowanych na poziomie krajowym i
wspólnotowym498.
Większość Państw Członkowskich posiada specjalne przepisy
dotyczące osób niepełnosprawnych w ramach ustawodawstwa
dotyczącego praw, zatrudnienia, edukacji i projektowania
budownictwa/planowania miast. Niektóre wykazują się jednak
opieszałością w obszarach takich jak projektowanie ogólne i dostęp
do technologii, a ostatnio pojawiło się dużo dyskusji na temat
podróżowania i kwestii dostępu w kontekście tego, jak ważne jest, by
osoby niepełnosprawne mogły korzystać z otwartych granic w
Europie499.
Kwestie te zostały podjęte przez europejskie grupy poparcia dla
osób niepełnosprawnych, łącznie z Europejskim Forum Osób
Niepełnosprawnych i Międzynarodową Organizacją Osób
Niepełnosprawnych (DPI International) (Region Europy), które
reprezentują i których członkami są najczęściej osoby
niepełnosprawne. Grupy te są skutecznymi lobbystami i mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami500.
Coraz częściej poparcie koncentruje się na tym, jak ważne jest
uwzględnienie we wszystkich obszarach prawa i jego wykonania
różnorodnych potrzeb osób niepełnosprawnych, choć dzieje się to w
różnym stopniu. Jak dotychczas, niewiele dokonano, by
bezpośrednio ocenić kwestię charakteru relacji społecznych, która
jest fundamentalna dla definicji niepełnosprawności. Jest to
szczególnie ważne w erze rosnącej dyskryminacji i wykluczenia
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wielu osób i grup w jakiś sposób postrzeganych jako „inne”.
Projekty Daphne w dziedzinie przemocy i niepełnosprawności
koncentrują się zatem na tym aspekcie problemu, zapewniając
systemy, struktury, narzędzia i wiedzę umożliwiające zajęcie się
zarówno fizyczną (w tym seksualną), jak i psychiczną przemocą
wobec dzieci i kobiet501.
Jeżeli chodzi o specjalne ustawodawstwo i ramy prawne na
poziomie europejskim, ważność uwzględnienia obaw i potrzeb osób
niepełnosprawnych jest od dawna uznawana. Artykuł 21 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej koncentruje się na zwalczaniu
dyskryminacji, łącznie z dyskryminacją związaną z różnymi formami
i rodzajami niepełnosprawności; artykuł 26 poświęcony jest
integracji osób niepełnosprawnych i ich prawu do czerpania korzyści
ze środków mających na celu osiągnięcie tego celu. W roku 1995,
rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca praw człowieka osób
niepełnosprawnych wezwała państwa członkowskie do zabronienia
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność502.
W 2003 roku, Komisja Europejska wydała Komunikat dotyczący
europejskiego planu działania na rzecz osób niepełnosprawnych z
docelową datą 2010 roku. Plan działania opiera się na trzech filarach:
ustawodawstwo, włączenie w główny nurt i dostępność. Jest on
również uzupełniony konkretnymi działaniami mającymi na celu
mobilizację i wspieranie kluczowych aktorów, w szczególności
organizacji osób niepełnosprawnych. Co dwa lata Komisja publikuje
Komunikat na temat priorytetów europejskiego planu działania na
rzecz osób niepełnosprawnych i informuje o osiągnięciach lat
poprzednich503.
501

Komisja Europejska, Mężczyźni i kobiety niepełnosprawne w UE, KE,
Bruksela 2007 – www. ec.europa.eu/employment_social/index/lfs_silc_
analysis_on_disabilities_en.pdf , (11.01.2012).
502
Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości, Wolności,
Bezpieczeństwa, Program Daphne…, op. cit., s. 19.
503
Uchwała Parlamentu Europejskiego na temat Komunikatu skierowanego
przez Komisję do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 stycznia
2003, W kierunku prawnie wiążącego instrumentu ONZ na rzecz
promowania i ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych
(COM(2003) 16-2003/2100(INI)).
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W 2006 roku, Uchwała Parlamentu Europejskiego na temat
sytuacji osób niepełnosprawnych w poszerzonej Unii Europejskiej:
Europejski plan działania 2006-2007 (2006/2105(INI)) – w
odpowiedzi na Komunikat Komisji na temat europejskiego planu
działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wezwał wszystkie
państwa członkowskie do uchylenia wszelkiego krajowego
ustawodawstwa dyskryminującego osoby niepełnosprawne oraz do
zajęcia się szeregiem obszarów istotnych dla zapewnienia
niezależnego życia i równości, łącznie z zatrudnieniem, szkoleniem,
transportem, dostępem do informacji, zaangażowaniem w sport i
rekreację, fizyczną infrastrukturą i usługami. Wezwała do bardziej
spójnego gromadzenia danych i wystąpiła do Komisji Europejskiej o
uwzględnienie niepełnosprawności jako wskaźnika w badaniu UE
danych na temat dochodów i warunków mieszkalnych. W tym
względnie
wystąpiła
również
o
europejską
definicję
niepełnosprawności. Przede wszystkim, rezolucja z 2006 roku
wezwała wszystkie Państwa Członkowskie do „podjęcia szybkich
środków skierowanych przeciwko wszystkim formom przemocy
wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet, osób
starszych i dzieci”504.
Europejski plan działania na rzecz osób niepełnosprawnych
realizowany był od 2004 do 2010 roku. Faza 1 (2004-2005)
koncentruje się na dostępie osób niepełnosprawnych do rynku pracy
oraz do związanych z nim środków, takich jak szkolenia, technologia
i środowisko dostępność zabudowań, a także świadomość publiczna
budowana
na
gruncie
Europejskiego
Roku
Osób
Niepełnosprawnych. Faza 2 (2006-2007) koncentruje się na aktywnej
integracji społecznej i samodzielnym życiu, podczas gdy faza 3
(2008-2009) koncentruje się na dostępności505.
W marcu 2007 roku, Wspólnota Europejska po raz pierwszy
podpisała międzynarodową kartę praw człowieka, Konwencję
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych
Praw
Osób
Niepełnosprawnych. Konwencja hołduje zasadzie, że osoby
504

J. Kane, Przemoc a niepełnosprawność, (broszury Daphne) –
www.ec.europa.eu/justice_home, (20.01.2012).
505
Ibidem.

273

niepełnosprawne powinny cieszyć się tymi samymi prawami, co
osoby w pełni sprawne. Chroni osoby niepełnosprawne przed
wszelkiego rodzaju dyskryminacją i obejmuje prawa cywilne,
polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Preambuła uznaje
również, „że kobiety i dziewczęta niepełnosprawne są często
bardziej narażone, zarówno w domu, jak i poza nim, na ryzyko
przemocy, uszkodzenia ciała lub nadużycia, lekceważenia lub
niedbałego traktowania, maltretowania lub wykorzystywania.
Artykuł 16 obejmuje „Wolność od wykorzystywania, przemocy i
nadużycia” i wzywa Państwa-strony do podjęcia środków między
innymi w formie zapewnienia informacji i edukacji na temat
sposobów unikania, rozpoznawania i zgłaszania przypadków
przemocy. Ułatwienia i programy zaprojektowane w celu służenia
osobom niepełnosprawnym mają być monitorowane przez niezależne
władze dla zminimalizowania występowania przemocy506.
Opcjonalny Protokół do Konwencji określa dwie procedury:
 Indywidualną procedurę składania skarg: Osoba fizyczna,
która twierdzi, iż stała się ofiarą naruszenia przepisów Konwencji
może złożyć Komunikat do Komitetu ONZ ds. Praw Osób
Niepełnosprawnych zawiązanego na mocy Konwencji. Po zbadaniu
wniosku, Komitet może następnie przekazać sugestie i zalecenia do
Państwa-strony.
 Procedura dochodzeniowa: W przypadku poważnego lub
systematycznego naruszania postanowień przez Państwo-stronę,
Komitet może wszcząć dochodzenie. Ustalenia z dochodzenia są
następnie przekazywane do Państwa-strony507.
W ostatnich latach odnotowano znaczne postępy zarówno w
kwestii zrozumienia, jak i działania na rzecz zapobiegania przemocy
wobec osób niepełnosprawnych. Jednakże wraz ze wzrostem
zrozumienia, jasne staje się, jak wiele pozostaje do zrobienia. Istnieje
506

Zalecenie REC(2006) Komitetu Ministrów skierowane do państw
członkowskich na temat planu działania Rady Europy na rzecz promowania
praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
Polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015.
Przyjęte 5 kwietnia 2006 roku.
507
J. Kane, Przemoc a niepełnosprawność, (broszury Daphne) – www.ec.
europa.eu/justice_home, (20.01.2012).
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tak wiele kategorii upośledzenia, tak wiele form przemocy, a w
konsekwencji ogromna ilość sposobów, w jaki wiążą się one ze sobą,
że całą broszurę można by poświęcić jedynie możliwościom
dotyczącym przyszłej polityki i działania.
Wiele z projektów Daphne doprowadziło do opracowania
analizy i zaleceń związanych z konkretnym obszarem, którego
dotyczyły – na przykład problemów z przyswajaniem wiedzy,
ślepoty, choroby Alzheimera – i są one dostępne na stronach portalu
Daphne Toolkit poświęconych projektom. Przedstawione poniżej
zalecenia mają charakter bardziej ogólny i są podane jako nadrzędne
zasady odnoszące się do przemocy i niepełnosprawności w szerszym
aspekcie. Pochodzą one z przełomowego raportu Europejskiego
Forum Osób Niepełnosprawnych, a także z prac na temat przemocy
wobec dzieci zrealizowanych przez AIAS Bologna i partnerów:
Wśród dzieci z niepełnosprawnością na akty przemocy fizycznej,
szykany i izolację zdecydowanie bardziej narażone są te z
zaburzeniami intelektualnymi lub zachowujące się w sposób dziwny,
ogólnie nieakceptowany, źle odbierany. Bo dysfunkcja fizyczna,
ruchowa jest widoczna. Obraz rówieśnika poruszającego się na
wózku, czy z protezą nogi zwykle uruchamia w innych dzieciach,
nastolatkach empatię lub litość – oj, jaki on jest biedny, takie
nieszczęście mu się przytrafiło. A niepełnosprawności intelektualnej
nie dość, że nie widać, nie dość, że może przebierać ona formy
niezrozumiałe, to jeszcze osoby nią dotknięte często nie nadążają za
społeczną estetyką, np. nie lubią się myć, więc niemiło pachną. Poza
tym z rówieśnikiem niepełnosprawnym fizycznie można szybciej
znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia, np. wspólne hobby508.
Ochronę prawną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tak jak i
wszystkich innych obywateli gwarantuje przede wszystkim
Konstytucja RP. Artykuł 40 mówi, że „nikt nie może być poddany
torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”509.
508

M.
Gajda,
Przepraszam
czy
tu
biją
–
www.niepelnosprawni.pl/archiwum, (29.09.2009).
509
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, [w:]
Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.

275

Kolejny artykuł podaje: „każdy ma prawo do ochrony prawnej
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim życiu osobistym” (art. 47)510. „Państwo w
swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych” (art. 71, pkt 1)511. W
Konstytucji czytamy również: „Rzeczpospolita Polska zapewnia
ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki
rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. W
toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby
odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę
możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Ustawa określa
kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka” (art.
72)512.
Interes prawny osób niepełnosprawnych został zabezpieczony
prze Kodeks karny. W artykule 207, § 1 do 3 Kodeksu karnego
czytamy: ,,kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat’’513. Szczególnie
okrutnemu sprawcy grozi 10 lat więzienia. Jeśli ofiara targnie się na
życie, kara wydłuża się do 12 lat514.
Znęcanie się musi mieć charakter wielokrotny, powtarzalny,
wyjątkowo może to być również działanie jednorazowe, lecz
intensywne i rozciągnięte w czasie. Jeśli zachowanie jednorazowe nie
posiada powyższych cech traktowane jest jako inne przestępstwo –
naruszenie nietykalności, uszczerbek na zdrowiu, groźba karalna.
Zaniechanie określonego działania przez sprawcę także może rodzić dla
niego odpowiedzialność karną. Do zaistnienia przestępstwa znęcania
wystarczy, że sprawca dopuszcza się tylko jednego z rodzajów
510

Ibidem, art. 47.
Ibidem, art. 71, pkt 1.
512
Ibidem, art. 72.
513
Tamże.
514
Ibidem.
511
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przemocy (tzn. psychicznej lub fizycznej). Również wymuszanie
współżycia seksualnego powoduje, że sprawca może odpowiadać z
art. 197 k.k.515.
Inne przepisy prawne wykorzystywane w przeciwdziałaniu
przemocy, także w stosunku do osób niepełnosprawnych, to:
zmuszanie do określonych zachowań (art. 191 k.k.), naruszenie
nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), porzucenie małoletniego lub
osoby nieporadnej (art. 210 k.k.), uprowadzenie lub zatrzymanie
małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki (art. 211.k.k),
pozostawianie osoby, względem której jest się zobowiązanym do
opieki, w sytuacjach zagrażających jej życiu lub zdrowiu (art. 160
k.k.), dopuszczenie się czynu lubieżnego wobec osoby poniżej 15
roku życia (art. 200 k. k.), nakłanianie i zmuszanie do czynów
nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności (art. 199 k.k.),
zniewaga (art. 216 k.k.), uszkodzenie ciała (art. 156 i 157 k.k.)516.
W walce z przemocą pomaga też Ustawa z dnia 29 lipca z 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie517. Ustawa m.in.
wskazuje rozwiązania, które mają zapewnić lepszą ochronę prawną
ofiarom przemocy domowej. Zgromadzone w jednej ustawie
przepisy znajdujące się dotychczas w różnych aktach prawnych mają
usprawnić system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ustawa
zobowiązuje również gminy i powiaty m.in. do tworzenia własnych
programów przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenia
poradnictwa, interwencji kryzysowej, prowadzenia ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy oraz, co również istotne, do przygotowania i
prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy518.
Samodzielne życie najbardziej koncentruje się na elementach
życia codziennego, które osoby nie będące niepełnosprawnymi biorą
za pewnik: transport, zatrudnienie, edukacja, dostęp do informacji i
technologii, dostęp do budynków, a coraz częściej również kwestie
515

Tamże.
Tamże.
517
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Ibidem.
516
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związane z prawami, na przykład równe szanse i reprezentacja. Do
niedawna,
niewiele
uwagi
poświęcano
prawom
osób
niepełnosprawnych
do
ochrony
przed
wykorzystaniem,
maltretowaniem i przemocą.
Streszczenie
Samodzielne życie osób niepełnosprawnych najbardziej
koncentruje się na elementach życia codziennego, które osoby nie
będące niepełnosprawnymi biorą za normę: transport, zatrudnienie,
edukacja, dostęp do informacji i technologii, dostęp do budynków, a
coraz częściej również kwestie związane z prawami, na przykład
równe szanse i reprezentacja. Do niedawna, niewiele uwagi
poświęcano prawom osób niepełnosprawnych do ochrony przed
wykorzystaniem, maltretowaniem i przemocą. Jednak mimo wysiłków
UE, osoby te nadal są ofiarami naruszania praw i przemocy. Sytuacja ta
jest nie do przyjęcia i polityka europejska musi się zajmować
niepełnosprawnymi chroniąc ich przed przemocą. Wolność i
podstawowe prawa nie mogą być skutecznie egzekwowane bez
zagwarantowania ochrony niepełnosprawnym. Należy pomóc
zwiększyć świadomość osób niepełnosprawnych odnośnie ich praw i
sposobów ich egzekwowania.
Summary
Violence against disabled people in international law and the
Polish law
Independent living of people with disabilities the most focused
on the elements of everyday life that non-disabled people take for
granted: transport, employment, education, access to information and
technology, access to buildings, and increasingly also rights issues,
such as equal opportunities and representation. Until recently, little
attention was paid to the rights of people with disabilities to
protection from exploitation, abuse and violence. However, despite
the efforts of the EU, these people continue to be victims of rights
violations and violence. This situation is unacceptable and European
policy must deal with disabilities protecting them from violence.
Freedom and fundamental rights can’t be effectively enforced
without ensuring protection for the disabled. Please help raise
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awareness of people with disabilities about their rights and how to
exercise them.
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Anna Bartnik (UMCS)

Prawa człowieka w stosunkach izraelsko-arabskich
Wstęp
Na świecie jest wiele miejsc, w których prawa człowieka
stanowią tylko dwa niewiele znaczące słowa. Pomimo szerokiego
wachlarza umów międzynarodowych, które regulują status i
położenie jednostki oraz definiują jej podstawowe i niezbywalne
prawa, codziennie ludność niemalże na całym świecie cierpi z
powodu niesprawiedliwości i złego traktowania.
Przestrzeganie i ochrona praw człowieka zostały uznane za jedno
z
naczelnych
wyzwań
stojących
przed
społecznością
międzynarodową. Przywołując genezę tworzenia ram prawnych dla
ochrony praw człowieka, należy cofnąć się do roku 1948. Wtedy to
Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ przyjęła obowiązującą
do dziś Powszechną Deklarację Praw Człowieka519. W dokumencie
tym po raz pierwszy znalazł się powszechnie akceptowany katalog
uprawnień jednostki. Ponadto prawa człowieka zyskały miano
uniwersalnych zasad, które objąć miały wszelkie aspekty życia
ludzkiego.
Do ważnych konwencji traktatowych, których centrum
uczyniono prawa jednostek zaliczyć można również m.in.:
Konwencję Dotycząca Statusu Uchodźców (1951 rok),
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (obydwa z 1966 roku), Międzynarodową Konwencję w
Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (1966
rok), Konwencję w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego
Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo
Karania (1984 rok), Konwencję o Prawach Dziecka (1989 rok),
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., B.
Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Wybór dokumentów
międzynarodowych, Toruń 1999, s. 13-20.
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Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji
Kobiet (1989 rok) 520.
1. Prawa człowieka
Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdy człowiek posiada
pewne uprawnienia, które są wynikiem godności ludzkiej. Pod
pojęciem tym rozumieć można cały zespół praw i wolności, które
przysługują wszystkim jednostkom bez względu na ich
przynależność państwową, etniczną i kulturową, a także płeć, język
jakim posługują się, wyznanie, przekonania polityczne, status
społeczny, majątek itp. Prawa człowieka mają charakter moralny. Są
zbiorem postulatów, które odnoszą się do poszanowania wartości o
wymiarze najcenniejszym dla każdego człowieka, a więc jego życia,
godności, wolności czy swobodnego rozwoju. Warto podkreślić, że
owe prawa, co gwarantuje ustawodawstwo, są niezbywalne (nie
można się ich zrzec), a także naturalne, nienaruszalne (ich status
obowiązuje niezależnie od aparatu rządzącego) i nie można stosować
ich wybiórczo. Państwo jako naczelna instytucja ma za zadanie
umożliwiać ich obowiązywanie oraz stać na straży przyjętego w
prawie międzynarodowym porządku. Co istotne, poszanowanie praw
człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę
sprawiedliwości i pokoju na świecie521.
2. Żydzi - Arabowie
Problem złożoności kwestii prawnoczłowieczych oraz
nieadekwatności zapisów prawnych do realiów dobrze obrazują
stosunki izraelsko-arabskie. Konflikt, którego początek datuje się na
czas ogłoszenia deklaracji niepodległości państwa żydowskiego i
rozpoczęcia (zaledwie dzień później) wojny w 1948 roku (pomiędzy
Izraelem i położonym wokół niego państwami arabskimi), był
wynikiem rywalizacji dwóch nacjonalizmów (żydowskiego i
520

Źródło:
URL<http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/>,
(15.03.2013)
521
Warto podkreślić, iż ONZ już od początku swej działalności podjęła
wiele starań ku utworzeniu norm i regulacji prawnych w dziedzinie praw
człowieka, które stałyby się powszechnie obowiązującym prawem, a nie
jedynie etycznymi wskazówkami. Zobacz: URL<http://www.unic.un.org.
pl/prawa_czlowieka/pcz_wprowadzenie.php>, (15.03.2013).
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palestyńskiego), które pragnęły osiągnąć ten sam cel – uzyskać
niepodzielne prawo do tego jednego terytorium – Palestyny.
Trwająca od wielu lat rywalizacja i walki przyniosły śmierć wielu
ludzi, głównie ludności cywilnej, która w największym stopniu
odczuwa brak porozumienia politycznego pomiędzy stronami.
Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych celów
każdego państwa jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa (zarówno
zewnętrznego, jak i wewnętrznego). Nie zawsze jednak regulacje
przyjęte w ramach porozumień i umów międzynarodowych znajdują
odzwierciedlenie w powszechnej praktyce. Wydarzenia z 1948 roku
tworzą podwaliny trwającego po dziś dzień głębokiego rozłamu
pomiędzy stronami522. Dla Izraelczyków rok ten był zwieńczeniem
marzeń i planów związanych z powołaniem własnego organizmu
państwowego. Palestyńczycy określili fakt ten mianem „katastrofy”
– an Nakba523, która zapoczątkowała problem ich uchodźstwa i walki
o równe prawa.
3. Kwestia uchodźców palestyńskich
Na skutek ogłoszenia rezolucji ONZ o podziale Palestyny i
rozpoczęcia walk, bezpośrednio narażeni na przemoc i rozboje
Palestyńczycy zaczęli masowo opuszczać swoje domy524. Kierowali
się do położonych w sąsiedztwie Izraela państw arabskich. Trudno
jest jednoznacznie wskazać dokładną liczbę uchodźców, którzy
opuścili ziemie, wchodzące odtąd w skład państwa żydowskiego. Od
grudnia 1949 roku oficjalną opiekę nad nimi sprawuje powołana do
tego celu UNRWA – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Według
przyjętych przez nią ustaleń, statusem „uchodźcy palestyńskiego”
objęte zostały osoby, które mieszkały na terenie Palestyny pomiędzy
„czerwcem 1946 a majem 1948 r. i utraciły swoje domy i środki do
522

K.
Jałoszyński,
Terroryzm
antyizraelski.
Przedsięwzięcia
antyterrorystyczne w Izraelu, Warszawa 2001, s, 11.
523
Zobacz: D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko-izraelski,
Warszawa 2002, s. 180-184.
524
D. K. Shipler, Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej, Warszawa 2003, s.
70-71. Także: B. White, Apartheid izraelski, Warszawa 2010, s. 46-47.
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życia w wyniku konfliktu arabsko-izraelskiego”525. Według danych
ONZ, w 1949 roku łączna liczba uchodźców wyniosła blisko 900 tys.
osób526. W wyniku przyrostu naturalnego rosła też liczba uchodźców,
których status stawał się dziedziczny527. Władze izraelskie odmówiły
im zgody na powrót z uwagi na „dobrowolne” pozostawianie przez
nich miejsc zamieszkania528. Potwierdzając swoje stanowisko,
uchwaliły w 1950 roku prawo o terenach opuszczonych, według
którego ziemie nieobecnych Palestyńczyków zakwalifikowano jako
izraelski obszar państwowy bądź własność żydowską, co pozwoliło z
kolei utworzyć na nich ponad 350 osiedli mieszkalnych. Zdaniem
Palestyńczyków, na mocy rezolucji 194 Zgromadzenia Ogólnego
525

W. Szymborski, Kluczowe kwestie sporne w konflikcie izraelskopalestyńskim, [w:] I. Kończak, M. Woźniak (red.), Palestyna. Polityka –
społeczeństwo – kultura, Łódź 2009, s. 16.
526
W tym miejscu warto wspomnieć, iż rzesze emigrantów i uciekinierów
powiększyły się w skutek apeli przywódców politycznych państw arabskich
walczących z Izraelem, którzy nawoływali do opuszczania domostw, by następnie
powrócić do nich z oddziałami arabskimi po zwycięskim zakończeniu wojny.
Obecnie, UNRWA szacuje liczbę uchodźców palestyńskich, spełniających
warunki do przyznania im niezbędnej pomocy, na niemalże 5 milionów osób (a
dokładnie 4 966 664 zarejestrowanych na początku 2011 roku). Zgodnie z
danymi ze stycznia 2011 roku ich liczba wynosi odpowiednio: 1 999 466 w
Jordanii, 455 373 w Libanie, 495 970 w Syrii, 848 494 na Zachodnim Brzegu
oraz 1 167 361 w Strefie Gazy. Źródło: Strona internetowa UNRWA,
http://www.unrwa.org/etemplate.
php?id=86
oraz
http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751539. pdf, stan z dnia 15 marca 2013.
527
W przeciągu 50 lat liczba uchodźców szacunkowo zwiększyła się
sześciokrotnie. Jednocześnie, na wysokim poziomie utrzymuje się współczynnik
umieralności (ponad połowa populacji nie osiąga wieku dojrzałego), który jest
wynikiem braku należytej opieki medycznej oraz przestrzegania podstawowych
zasad higieny. Zobacz: M. Jadwiszczok, Antyizraelskie ugrupowania
terrorystyczne i ich zwalczanie, Toruń 2010, s. 52. Więcej informacji o sytuacji i
położeniu Palestyńczyków oraz o warunkach ich życia w obozach znaleźć można
w raporcie OCHA (Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, UN Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs) z sierpnia 2011 roku. Źródło:
http://www.ochaopt.
org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_english. pdf, (15.03.2013).
528
Więcej: А. D. Èpštеjn, Voiny i diplomatiȃ. Arabo – izrailskij konflikt v
XX veke, Kiev 2003, s. 59.
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ONZ z grudnia 1949 roku, uchodźcy mają prawo do powrotu i
zwrotu mienia lub wypłaty stosownych odszkodowań w sytuacji
podjęcia decyzji o pozostaniu w dotychczasowych miejscach
osiedlenia529.
4. Skutki wojny sześciodniowej. Osadnictwo żydowskie a
prawo międzynarodowe.
Spektakularne zwycięstwo Izraela w militarnym starciu z
czerwca 1967 roku zaowocowało zmianą sytuacji geostrategicznej w
regionie530. Żydzi osiągnęli niejako dominację na arenie regionalnej,
a także zyskali cenne nabytki terytorialne: Zachodni Brzeg Jordanu
(należący uprzednio do Jordanii), Wzgórza Golan (pozostające do tej
pory pod władzą Syrii) oraz egipski półwysep Synaj i Strefę Gazy531.
Ze Strefy Gazy i przede wszystkim z obszaru Zachodniego Brzegu
Jordanu uciekło lub zostało wypędzonych kolejne 300 tysięcy
Palestyńczyków532. Wśród nich znaleźli się także ci, którzy uciekli z
terenów objętych walkami w 1948 roku. Po raz kolejny siłą
zmuszono ich do powtórnego opuszczenia miejsca zamieszkania, a w

529

Tekst rezolucji dostępny na stronie internetowej MSZ Izraela:
URL<http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israel+and+the+UN/
Selected+resolutions/United+Nations+General+Assembly+Resolution+194+II.htm>, stan z dnia 15 marca 2013. Kwestia uchodźców do dzisiaj jest
jednym z kluczowych problemów i przeszkód, jakie stoją na drodze
rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. Strona palestyńska pragnie
wymusić na rządzie Izraela zgodę na powrót uchodźców na ich ziemie (co
nie jest możliwe z uwagi na kwestie etniczne i gospodarcze państwa
izraelskiego) lub domaga się wypłaty należnych im odszkodowań za
utraconą własność. Zobacz: J. Świeca, Regionalne i globalne oddziaływania
międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993,
s. 54-55.
530
Zmieniła także stosunki na linii Żydzi – diaspora. Dla rozproszonych po
całym świecie pobratymców, kwestia przyszłości Izraela zaczęła mieć
diametralne znaczenie. Wojna stanowiła niejako istotny etap w
uświadomieniu sobie faktu istnienia żydowskiego narodu oraz tożsamości
narodowej.
531
D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego
Izraela, Warszawa 2000, s. 173.
532
B. White, op.cit., s. 55.
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celu uniemożliwienia powrotu, ich domy i wioski wyburzano533.
Jednocześnie po zakończeniu wojny realną stała się kwestia
realizacji koncepcji Wielkiego Izraela, która rozpoczęła trwającą do
dziś debatę, dotyczącą przyszłości i statusu zajętych terytoriów.
Część izraelskich decydentów oraz społeczeństwa deklarowała wolę
wycofania się z terytoriów okupowanych, oczekując w zamian
uznania Izraela przez państwa arabskie oraz wytyczenia
konkretnych, powszechnie uznanych granic. Pozostali nie byli (i nie
są w dalszym ciągu) skłonni do ustępstw i zwrotu jakiejkolwiek części
Zachodniego Brzegu534. Swe stanowisko uzasadniają kwestiami
związanymi z religią oraz bezpieczeństwem535. Stosunek
Palestyńczyków do żydowskiego osadnictwa jest jednoznaczny.
Odmawiają oni legalności działaniom Izraela, traktując je jako obelgę i
bezprawne przywłaszczanie arabskiego mienia.
Rozwój polityki osadniczej był konsekwencją wygranej wojny
sześciodniowej z 1967 roku. Zarówno prawica, jak i lewica
izraelskiej sceny politycznej w swoich programach wyborczych
odwoływały się do potwierdzania prawa żydowskiej obecności na
terytoriach okupowanych. Pod rządami Likudu, od 1977 roku, na
znaczeniu zyskały hasła odwołujące się do koncepcji Wielkiego
Izraela (co wpłynęło na skalę i znaczenie polityki osadniczej). Pod
koniec 1986 roku w Judei i Samarii oraz w Strefie Gazy mieszkało
już około 53 tys. żydowskich osadników, w 122 miejscowościach536,
533

Ch. D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Boston 2004, s. 279.
Na ten temat: A. S. Lall, The UN and the Middle East Crisis, 1967, New
York 1968.
535
Z zagadnieniem suwerenności nad terytoriami okupowanymi ściśle
powiązana była kwestia samostanowienia Palestyńczyków. Decydenci
żydowscy odmawiali im tegoż prawa, argumentując brakiem jego
legalności (m.in. z uwagi na brak odpowiednich zapisów w rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ nr 242 i 338). Zobacz: M. A. Heller, The Israeli –
Palestinian Accord: An Israeli View, “Current History”, 1994, t. 93, nr 580,
s. 57.
536
Statistical Abstract of Israel, nr 38, 1987, s. 34-35. Zdaniem B. Morrisa,
już w latach 1947-49, liczba osiedli żydowskich w Palestynie (które w
większości powstawały na własności Palestyńczyków) zwiększyła się o
ponad połowę. Zobacz: B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee
Problem Revisited, Cambridge 2004, s. 369.
534
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a w 1990 roku ich liczba wyniosła niemalże 95 tys. Na początku
ostatniej dekady XX wieku, w Jerozolimie Wschodniej znalazło się
około 120 tys. Żydów. Łącznie liczba osadników żydowskich na
terytoriach okupowanych wyniosła około 215 tys. osób537. Obecnie
ich liczbę szacuje się na poziomie około 350 150 osób538.
Przejmowane obszary przeznaczano pod budowę baz
wojskowych lub żydowskich osiedli539. Główną zasadą odbierania
ziemi (w większości arabskiej własności prywatnej) była konfiskata,
dopuszczalna decyzją administracji wojskowej z uwagi na względy
bezpieczeństwa540. Wywłaszczony Palestyńczyk nie posiadał prawa
do odszkodowania za swoją ziemię, nie mógł także odwoływać się
do żadnej instancji, aby zaskarżyć decyzję541. Warto podkreślić, iż
537

J. R. Hiltermann, Settling for War: Soviet Immigration and Israel’s
Settlement Policy in East Jerusalem, “Journal of Palestine Studies”
1990/91, t. XX, nr 2, s. 76-77. Także A. Bujak, Znaczenie osadnictwa
żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu w izraelsko-palestyńskich
negocjacjach pokojowych, http://www.forum-ipe.org/, (16.03.2013), s. 2-3.
538
Jewish
Virtual
Library,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/
jsource/Peace/settlements.html, (15.03.2013.
539
Y. Sayigh, Armed Struggle and the Search for State. The Palestinian
National Movement 1949-1993, New York 1999, s. 607.
540
Rząd izraelski pozyskuje ziemie pod budowę osiedli przenosząc lub
odbierając je dotychczasowym mieszkańcom, powołując się jednocześnie
na fragmenty osmańskiego kodeksu ziemskiego z 1858 roku. W nim to
zawarte są regulacje umożliwiające przejecie ziemi w sytuacji braku
możliwości udowodnienia przez właściciela praw własności do danego
gruntu. Krytykę Palestyńczyków i ich zwolenników budzą także praktyki
rządu izraelskiego, który wspierając rozwój osadnictwa na terytoriach
okupowanych, oferuje Żydom pragnącym osiedlić się tam różne ulgi
finansowe, korzystne warunki kredytowe oraz szereg innych udogodnień.
Dla przykładu: państwo znacznie dofinansowywało osady zakwalifikowane
do kategorii priorytetowej (było ich bardzo wiele), przyznając wiele
bezzwrotnych pożyczek (np. na zakup mieszkania), ulg (na materiały
budowlane czy zakup kolejnego lokum) czy aprobując redukcję podatków
(nawet o 10%). Zobacz: J. L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński,
Kraków 2009, s. 228-229.
541
Brak legalności działań konfiskaty w świetle prawa międzynarodowego
wynikał m.in. z artykułów: 46, 55-56 konwencji haskiej (z 1907 roku),
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charakterystyczna dla polityki państwowej Izraela pozostaje kwestia
kierowania napływu osadników żydowskich i tworzenia nowych
żydowskich osiedli na terenach, które są gęsto zaludnione przez
Palestyńczyków. Ziemie palestyńskie konfiskowano z tego powodu
głównie w rejonie Negewu i w Galilei542.
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, plany
żydowskiego osadnictwa są pozbawione legalności. Stanowi o tym
m.in. art. 49 IV Konwencji genewskiej z 1949 roku, wg którego:
„mocarstwo okupacyjne nie może dokonywać deportacji lub
przesiedlenia części własnej ludności cywilnej na terytorium przez
nie okupowane” oraz art. 43 Konwencji haskiej, zakazujący
stosowania własnego prawa na terytorium okupowanym543. Jako
twory trudne do ewentualnego przeniesienia czy eliminacji, same
osiedla stanowią bowiem „fakty dokonane”, które w istotny sposób
wzmacniają roszczenia izraelskie do realizacji idei suwerenności nad
Zachodnim Brzegiem i pozycję Izraela w perspektywie negocjacji
pokojowych544. Izraelska okupacja Palestyny narusza szereg
przepisów prawa międzynarodowego, decyzji Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości; rażąco łamie Powszechną Deklarację
Praw Człowieka i inne akty, chroniące prawa człowieka jako
jednostki i obywatela.

dotyczącej praw i zwyczajów w czasie wojny lądowej, która traktowała, iż
nabytki terytorialne okupanta kosztem terytoriów okupowanych są
nieważne z mocy samego prawa, a nie w związku z jakimkolwiek
działaniem konkretnego podmiotu (zasada ipso iure).
542
B. White, op.cit., s. 73.
543
Israeli Settlements In Gaza and the West bank (including Jerusalem).
Their Nature and Purpose, Part II, New York 1984, s. 7-16.
544
J. L. Gelvin, op. cit., s. 227-228. Władze Izraela nowopowstające osiedla
określają mianem „przyczółków” (ang. outposts), których konstrukcja jest
oficjalnie pozbawiona legalności i zgody decydentów. Jednak w praktyce,
co warto podkreślić, osadnicy bardzo często otrzymują ochronę wojskową
już na etapie wznoszenia metalowych kontenerów lub drewnianych
konstrukcji ogrodzonych drutem kolczastym – zaczątków osiedli, które z
uwagi na szybkie powstawanie i rozszerzanie granic są następnie
akceptowane przez decydentów.
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5. Reakcje Palestyńczyków – intifady i terroryzm
Palestyńczycy, boleśnie odczuwający konsekwencje żydowskiej
polityki osadniczej, pozbawieni swych ziem, przenosili się do miast
– de facto przeludnionych i pozbawionych niezbędnej infrastruktury.
Poczucie bezsensu, osamotnienia i bezradności wobec poczynań
okupanta odciskały piętno także na ich kondycji psychicznej.
Postrzegali osiedla żydowskie (zdaje się, iż całkiem słusznie) jako
twory wymierzone w ich własne, jednostkowe i narodowe
bezpieczeństwo. Stając przed tą perspektywą, podjęli w 1987 roku
zdecydowany opór. W wyniku I intifady (dosł. „rewolucji kamieni”)
doszło do starcia wojska izraelskiego z cywilną (przeważnie)
ludnością arabską. Miały miejsce uliczne starcia, protesty na szeroką
skalę, bojkot towarów z Izraela, a także (po zaangażowaniu w
intifadę radykałów islamskich, w tym Hamasu) zamachy
terrorystyczne. Jednym ze skutków powstania palestyńskiego był
poważny dylemat mniejszości arabskiej z Izraela, dotyczący postawy
wierności wobec państwa, którego są obywatelami, a gestów
solidarności z własnym narodem. Na tamten czas wybrali lojalność
wobec państwa żydowskiego, którą kierowali się następnie aż do
czasu wybuchu II intifady w 2000 roku545. Gwałtowne zamachy po
545

Do wybuchu intifady doszło 28 września 2000 roku. Za pretekst
posłużyła wizyta A. Szarona na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie
Wschodniej (znajduje się tam meczet Al-Aksa). Strona palestyńska
(ludność cywilna) rozpoczęła starcia z izraelskim okupantem (warto jednak
dodać, że rozruchy objęły także konflikty wewnątrz ruchu palestyńskiego,
po między fundamentalistycznymi ugrupowaniami muzułmańskimi ( m.in.
Hamas) a zwolennikami ruchu narodowego, na czele którego stał J. Arafat).
Następnego dnia pod meczetem zastrzelono pięciu Palestyńczyków – druga
intifada nie mogła po tym zdarzeniu zostać już powstrzymana. Początkowo
była ona podobna do pierwszej - naprzeciwko żołnierzy i policjantów z
Izraela stanęli Palestyńczycy trzymający w rękach kamienie (dopiero
później do walki włączyła się uzbrojona ludność palestyńska. Swoistym
novum w przeprowadzonych akcjach i starciach były zamachy samobójcze i
ostrzał prymitywnymi rakietami typu Qassam. Zastrzelony 30 września
2000 roku dwunastoletni Mohamed El-Durra uznany został za „symbol
palestyńskiego ruchu oporu” oraz męczeństwa narodu w imię uzyskania
upragnionej
suwerenności545.
Więcej
informacji:
http://izrael.badacz.org/historia/al_aksa.html, (15.03.2013).
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jej wybuchu (a także ogólne zmęczenie polityką Izraela w stosunku
do Arabów z Palestyny) skłoniły izraelską mniejszość arabską do
poparcia (po raz pierwszy w tak wyraźny sposób) strony
palestyńskiej w licznych strajkach i demonstracjach. Akty
solidarności z ludnością terytoriów okupowanych przyniosły także w
stosunku do nich wzrost niechęci ludności żydowskiej z Izraela,
która coraz częściej podnosiła hasła wysiedlenia Arabów ze swej
ojczyzny546. Chociaż ferment i emocje wzbudzone intifadą z czasem
osłabły, do dziś ich pozostałością są stosunki pełne nieufności i
niechęci.
Palestyńczycy, zamieszkujący tereny, które znajdują się pod
okupacją żydowską (ponad milion uchodźców z Zachodniego
Brzegu Jordanu, który Izrael zajął w wyniku wojny z 1967 roku) żyją
w bardzo ciężkich warunkach. Intifady scementowały poczucie
wzajemnej nienawiści skierowanej w stronę izraelskiego „okupanta” i
dostarczyły argumentów do agresji przeciwnikom obu stron konfliktu.
Zarówno wewnątrz samego Izraela, jak i na terytoriach przez niego
okupowanych, wzajemne stosunki pomiędzy Żydami i Arabami są
wrogie, pełne napięć i niezwykle skomplikowane. Coraz częściej
pojawiają się głosy i rodzą obawy dotyczące ewentualnej, coraz
bardziej realnej, możliwości wybuchu trzeciej intifady, co
odzwierciedla pełen niepokoju i burzliwy stan stosunków w tamtym
regionie547.
W odniesieniu do problemu uchodźstwa, należy podkreślić, iż, w
wyniku bardzo ciężkich, wręcz nieludzkich warunków egzystencji
ludności, obozy stały się miejscem dorastania przyszłych,
potencjalnych terrorystów. Do desperackich aktów buntu oraz
działalności w szeregach organizacji terrorystycznych uchodźców
popcha brak szans na poprawę losu oraz desperacja. Podejmowane
546

K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006, s. 171.
Zobacz: Strona internetowa izraelskiego dziennika „Haaretz”,
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-tries-to-calmnerves-in-the-west-bank-but-outbreak-of-third-intifada-depends-onpalestinian-authority.premium-1.505566orazhttp://www.haaretz.com /news
/diplomacy-defense/west-bankdemonstr ations-are-not-a-third-intifada-yet.
premium-1.505475,
(15.03.2013).
Także:
http://www.haaretz.com/
opinion/last-call-before-next-intifada-1.505580, (15.03.2013).
547
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akcje i zamach terrorystyczne zostały uznane za jedną z metod, za
sprawą których „kwestia palestyńska” miała zostać zauważona przez
społeczność międzynarodową548. Najbardziej spektakularną,
pociągającą za sobą największą ilość ofiar śmiertelnych metodą
walki były i są samobójcze zamachy terrorystyczne. Celami ataków
zamachowców-terrorystów stały się m.in. izraelskie autobusy
komunikacji miejskiej oraz publiczne miejsca, jak poczty, banki,
dworce. Jako przykład działalności grup terrorystycznych przytoczyć
można ataki z 14 kwietnia 1994 roku w Haderze, 23 marca 2011 w
Jerozolimie czy z 21 listopada 2012 roku w Tel Awiwie549.
Działalność terrorystów (takich ugrupowań jak: OWP i jej frakcje:
Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Demokratyczny Front
Wyzwolenia Palestyny, a także: Hamas oraz skrajne ugrupowania
islamskie: Palestyński Islamski Dżihad i Hezbollah) powoduje, że
spirala wzajemnej nienawiści nakręca się550. Społeczeństwo
izraelskie żyje w ciągłym strachu i niepewności, a decydenci
podejmują coraz bardziej rygorystyczne środki w celu zapewniania
bezpieczeństwa państwa, a kwestia możliwości osiągniecia
zadowalającego obie strony konfliktu porozumienia, oddala się w
bliżej nieokreślona przyszłość551.
6. Budowa „Muru” odpowiedzią na terroryzm
548

Zobacz: http://www.revisionisthistory.org/latest_news3.html, (15.03.2013).
Informacje o liczbie zamachów terrorystycznych oraz licznie ofiar dostępne na
stronie MSZ Izraela. Zobacz: http://www.mfa.gov.il/MFA/ Terrorism+Obstacle
+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/ Terror_bombing_ Jerusalem_23-Mar2011.htm oraz http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-Obstacle +to+Peace/
Palestinian+terror+since+2000/ISA_summary_ Palestinian_terrorism_ 2009.htm,
(15.03.2013).
550
M. Jadwiszczok, op. cit., s. 59-61, 85-89, 93-94, 102-105.
551
Reakcją decydentów na ataki terrorystyczne pozostają na przykład masowe
tortury w ramach odpowiedzialności zbiorowej, burzenie domów terrorystów
oraz ich bliskich współpracowników, akcje zbrojne przeciwko terrorystom
(kosztem śmierci ludności cywilnej), rekwizycje, nielegalne zatrzymywania,
przymus fizyczny podczas śledztwa, rozprawy sadowe zakończone surowymi
wyrokami, zanim obrona zapozna się z treścią oskarżenia. Za: M. V. Llosa,
Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, Warszawa 2007, s. 47, 52, 57.
549
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W celu sprostania oczekiwaniom izraelskiego społeczeństwa
oraz ułatwić obronę granicy państwa izraelskiego decydenci
izraelscy podjęli decyzję o wzniesieniu „bariery”, która miała
doprowadzić do oddzielenia Żydów od ludności palestyńskiej552.
Budowę muru na terytoriach okupowanych rozpoczęto w czerwcu
2003 roku553. Finalnie jego długość ma osiągnąć ponad 700 km (z
czego około 90% ma stanowić płot i rowy po jego obu stronach,
uniemożliwiające przejazd, a 10% - wysoki na około 8 metrów
betonowy mur) 554. Kwestią wzbudzającą kontrowersje i sprzeciw
jest przebieg konstrukcji, który znacznie odbiega od uznanej przez
społeczność międzynarodową linii demarkacyjnej - Zielonej Linii.
Na obszarze rozciągniętym pomiędzy murem a Zieloną Linią
znalazło się około 60 tys. osób pochodzenia żydowskiego (z 42
wiosek), a około 125 tys. Palestyńczyków zostało „otoczonych”
przez konstrukcję i powstałą infrastrukturę, jak: blokady,
checkpointy555.
Dane OCHA wskazują, że na Zachodnim Brzegu znajduje się
około 540 punktów kontrolnych, blokad dróg oraz innych fizycznych
barier, których zadaniem jest ograniczanie swobody przemieszczania
się oraz kontrola ludności palestyńskiej556. Dodatkowo, wszystkie te
bariery mają na celu ochronę nielegalnych osadników żydowskich
oraz wprowadzenie ułatwień w podróży pomiędzy Izraelem a
koloniami na Zachodnim Brzegu. Powstanie „stref zamkniętych”
zmusza ich do podejmowania corocznych starań o uzyskiwanie
pozwolenia na pozostanie w swych domostwach, położonych na
terenach w pobliżu bariery.
W rezultacie kalkulacji, wybudowane osiedla znalazły się pod
ochroną wojska izraelskiego, które wprowadziło szereg regulacji,
wymierzonych de facto w swobody i prawa ludności palestyńskiej
(jak np. ograniczenie nieskrepowanej mobilności wokół osiedli czy
kontrole ludności). Co więcej, podział Zachodniego Brzegu na 3
552

Zobacz: A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 378-380.
K. Bojko, op.cit., s. 220.
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K. E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010, s. 126.
555
A. Bujak, op.cit., s. 7.
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Źródło: http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august
2011english.pdf, (15.03.2013).
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strefy (A, B, C) na podstawie porozumień z Oslo z 1995 roku miał
zainicjować powolne przekazywanie obszarów spod kontroli Izraela
(strefa C) w ręce Autonomii Palestyńskiej.
W rezultacie kalkulacji, wybudowane osiedla znalazły się pod
ochroną wojska izraelskiego, które wprowadziło szereg regulacji,
wymierzonych de facto w swobody i prawa ludności palestyńskiej
(jak np. ograniczenie nieskrepowanej mobilności wokół osiedli czy
kontrole ludności) 557. Zdaniem decydentów budowa muru ma pomóc
zapewnić bezpieczeństwo – faktem jest, że biorąc pod uwagę tę
funkcję, okazała się niezwykle skuteczna – w wyniku kontroli
granicy znacznie zmniejszyła się liczba zamachów samobójczych.
Wielu obserwatorów jednak uważa, iż Izrael dąży do zdobycia
znacznej części okupowanych terenów, odgrodzenia miast arabskich
od żydowskich (w konsekwencji uczynienia z nich zamkniętych
stref) i podzielenia obszaru Zachodniego Brzegu tak, aby utrudnić
funkcjonowanie ewentualnego państwa palestyńskiego.
Budowa bariery pokazuje dylemat zderzenia się interesów
bezpieczeństwa narodowego z wymogiem przestrzegania praw
człowieka. Opinia wydana w 2004 r. przez Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości (MTS) podkreśla, że żadne państwo
okupacyjne nie może kształtować polityki wobec okupowanego
terytorium w sposób niekontrolowany, bez uwzględniania i
respektowania przyjętych prawem międzynawowym regulacji.
Przebieg bariery po terytoriach okupowanych łamie zasady
prawa międzynarodowego, dosyć silnie polaryzując stosunki
polityczne pomiędzy stronami. Zdaniem MTS, Izrael powinien
557

Układ podpisany 28 września 1995 roku przez I. Rabina i J. Arafata
(Oslo II), powstały za sprawą pomocy ze strony amerykańskich
mediatorów, objął swymi regulacjami kwestie dotyczące rozszerzania
kontroli i władzy przez Autonomię Palestyńską 557. Uzgodniono w nim
podział na 3 strefy Zachodniego Brzegu Jordanu. Palestyńczykom
przypadło 17,2% powierzchni (nazwanej strefą A), nad kolejnymi 23,6%
terenu (strefą B) kontrolę cywilną sprawować miała strona palestyńska
(pomijając kwestie bezpieczeństwa, które przekazano pod wojskową
kontrolę Izraela). Strefa C (59%) znalazła się natomiast pod wyłączna
kontrolą Izraelczyków. Zobacz: A. Bujak, op.cit., s. 4.
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udostępnić święte miejsca (z terenów zajętych w 1967 roku)
wyznawców innych niż judaizm religii, a także zakończyć jawną
dyskryminację i naruszenia praw człowieka, powstałe w wyniku
wzniesienia budowli (w drodze rozbiórki jej elementów). Winien
także zwrócić zajęte bezprawnie terytoria, a w przypadkach
niemożliwych, wypłacić należne odszkodowania. Odrzucenie opinii
przez Izrael pokazuje, iż Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna
wzmocnić wysiłki zmierzające do uregulowania stanu stosunków
pomiędzy stronami.
Zakończenie
Złożona specyfika relacji izraelsko-arabskich dobrze ilustruje
poważny i jakże powszechny problem, stanowiący zarazem
wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, a szerzej – ludzkości.
Dotyczy on kwestii przestrzegania praw człowieka. Prawdą jest, że
izraelskie rządy zapewniały o chęci rozwijania dialogu i współpracy
ze stroną arabską, jednocześnie nasilając działania okupacyjne (na
terenie Zachodnim Brzegu Jordanu, zajętym w wyniku wojny z 1967
roku). Palestyńczycy - głęboko podzieleni, odwołując się do metod
terrorystycznych (jak ataki na żydowską ludność cywilną, zamachy
bombowe dokonywane przez samobójców w autobusach, sklepach,
dyskotekach czy innych miejscach publicznych) nie zdołali
wyegzekwować swojego stanowiska i nie wpłynęli na zmianę
polityki Izraela. Ten natomiast dopuścił się równie nieadekwatnych
do statusu państwa demokratycznego działań, jak: masowe tortury w
ramach odpowiedzialności zbiorowej, burzenie domów terrorystów
oraz ich bliskich współpracowników, a nawet rodzin i znajomych,
akcje zbrojne jako odwet za działania terrorystów, rekwizycje,
nielegalne zatrzymywania, przymus fizyczny podczas śledztwa i tym
podobne. Przemoc i nienawiść stały się częścią egzystencji dwóch
stron konfliktu. Wydaje się, że obecnie brak jest szans na podpisanie
porozumienia pokojowego oraz „zakopanie” wzajemnych
antagonizmów.
Można zatem łatwo zauważyć, analizując powyższy przykład, iż
pomimo wielu kompleksowych umów, paktów i deklaracji, prawa
człowieka pozostają pustym zapisem. W wielu częściach świata
prawa przysługujące każdemu człowiekowi na mocy powszechnego
prawodawstwa, niezależnie od płci, wieku, obywatelstwa czy koloru
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skóry są bowiem nagminnie łamane. Prowadzi to stopniowo do
erozji uniwersalnych wartości, odrzucenia wiary w możliwość
budowy pokojowego społeczeństwa oraz integralnego rozwoju
jednostek, narodów i państw.
Streszczenie
O tym, że praktyka często mija się z teorią świadczyć może
kwestia przestrzegania praw człowieka. Pomimo szerokiego
wachlarza umów międzynarodowych, dotyczących statusu i praw
jednostki, codziennie w wielu rejonach świata ludność cierpi z
powodu niesprawiedliwości traktowania.
Problem ten jest dobrze widoczny w relacjach izraelsko-arabskich.
Trwający od wielu lat konflikt przyniósł śmierć i cierpienie wielu ludzi.
Decydenci izraelscy zapewniali o chęci rozwijania dialogu,
jednocześnie nasilając działania okupacyjne (na terenie Zachodnim
Brzegu Jordanu). Palestyńczycy walcząc o swoje prawa, sięgnęli do
radykalnych metod, które ostatecznie przybrały formę otwartych
wystąpień oraz samobójczych zamachów terrorystycznych.
Artykuł pokazuje poważny problem, który stoi przed
społecznością międzynarodową – zapewnienie przestrzegania praw
człowieka. Brak implementacji dokumentów, gwarantujących
realizację podstawowych praw jednostki, w konsekwencji prowadzi
do erozji uniwersalnych wartości, odrzucenia wiary w możliwość
budowy pokojowego społeczeństwa oraz zapewnienia integralnego
rozwoju jednostek i całych społeczności.
Summary
The way we perceive human rights shows how practice can be
different from theory. Despite a wide array of international treaties
concerning the individual, people in many parts of the world are
mistreated and suffer injustice.
The problem is evident in Israeli-Arab relations. The conflict,
which started a long time ago, has resulted in suffering and many
deaths. Israeli decision-makers have been willing to enter into
dialogue, but at the same time they have been involved in the
occupation activities in the West Bank. Fighting for their rights,
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Palestinians resorted to radical mehods which have led to public acts
as well as suicide terrorist attacks.
The article focuses on a pressing issue which the international
community has to face – respecting human rights. Failure to enforce
documents which guarantee the individual's rights leads to the
erosion of universal values, rendering the creation of a peaceful
society and development of whole communities hardly possible.
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Pracownik socjalny antidotum na zagrożenia socjalne
Wprowadzenie
Pomimo wielu wyraźnych przemian społeczno–gospodarczych w
Polsce na przestrzeni ostatnich lat, a w nich zmian postrzegania
jakości życia oraz zauważalnego wzrostu dobrobytu społecznego
problem zagrożeń socjalnych dotyczący jednostki, rodziny bądź
szerszej grupy społecznej jest nadal aktualny. Narażony na nie z
wielu przyczyn jest każdy człowiek, ale nie każdy ich ostatecznie
doświadcza w takim samym stopniu, jednakże są one uznawane na
gruncie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz innych nauk
społecznych za powszechnie występujące. Chociaż kojarzą się z
zagrożeniem
niedostatku
własnych
środków
utrzymania,
koniecznych do egzystencji nie tylko bytowej, a w dalszej mierze i
społecznej bądź ich całkowitym brakiem, to nie należy o nich myśleć
ani mówić tylko i wyłącznie w ujęciu materialnym, pomimo, iż wielu
ludziom takie skojarzenie przychodzi na myśl jako pierwsze, a
czasem nawet i jedyne.
Z uwagi na wielopłaszczyznowy charakter życia i rozwoju
człowieka należy je rozpatrywać w ujęciu całościowym jednostki
ludzkiej, która funkcjonuje w różnych sferach życia, w różnych
zbiorowościach, ściśle powiązanych ze sobą i nierozłącznych, a
której prawidłowe, godne funkcjonowanie z jakiegoś powodu,
zależnego od niej bądź nie, jest zagrożone.
Trudno jednak zaprzeczyć, iż sam czynnik materialny – socjalny
jest bardzo istotny w funkcjonowaniu osoby samotnie
gospodarującej bądź rodziny. Jednak w ujęciu ogólnym życia i
rozwoju człowieka, odpowiedni jego poziom, zawierający w sobie
wszelkie płaszczyzny ludzkiej egzystencji to tzw. minimum socjalne
– łączące w sobie „minimum egzystencji, jako minimum absolutnie
biologiczne z minimum absolutnie społecznym”558. Innymi słowy to
558

R. Szarfenberg. Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, [w:] G
Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.). Polityka społeczna. Warszawa
2007, s. 319.
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stan pozwalający, czy dający szansę na godny poziom życia i
harmonijny rozwój we wszystkich sferach egzystencjalnych każdego
człowieka. Jego niedostatni poziom lub całkowity brak wpływa
negatywnie na jednostkę, rodzinę a w dalszej mierze na całe
społeczeństwo.
Zagrożenia socjalne, na które jesteśmy narażeni i których
niejednokrotnie
doświadczamy
są
zagrożeniami
naszego
bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa, które w zasadzie
powinno być wolne od zagrożeń, dające rękojmię pełnego rozwoju
osobowego, rodzinnego i społecznego tzw. godnego życia we
wszystkich sferach każdego człowieka. Oczywiście są one
zróżnicowane w każdym społeczeństwie i zależne od wielu
czynników ujętych w kategoriach różnych dóbr, chociażby takich
jak: materialne, kulturowe, społeczne559.
Zagrożenia na tych płaszczyznach, a w dalszej kolejności ich
rzeczywiste wystąpienie powodują, iż poczucie bezpieczeństwa
człowieka w każdej sferze jego życia realnie maleje a nawet znika.
Problemy te dotyczą z pewnością wszystkich krajów świata w
mniejszym bądź większym stopniu nasilenia ich występowania. Idąc
dalej, mogą prowadzić i niejednokrotnie prowadzą do marginalizacji
bądź wykluczenia społecznego i całkowitego braku uczestnictwa
tychże osób w życiu społecznym. To też wyraźny brak równych
szans jednostek, rodzin czy szerszych grup społecznych w dostępie
do wszelkich niezbędnych dóbr, decydujących o jakości życia
społecznego powoduje, iż od wielu lat trwa nieustanna dyskusja
wokół procesu marginalizacji oraz wykluczenia społecznego,
których urzeczywistnione zagrożenia socjalne i ubóstwo są
nieodłącznym elementem.
Procesy te są z pewnością stałym i często trwałym składnikiem
życia każdego człowieka, choć przybierają różne formy. Są one tak
powszechne i na tyle istotne, a w skutkach tak poważne, że szerokie
zainteresowanie nimi ma miejsce nie tylko na gruncie polityki
społecznej i pracy socjalnej, ale także innych nauk społecznych.
559

M. Chodkowska. Pedagogika wobec wyzwań przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu, [w:] M. Chodkowska, A. Mach (red.).
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów.
Rzeszów 2011, s. 29.
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Dyskusja, która się toczy pośród teoretyków, jak i praktyków obok
rozważań nad tymi problemami stara się wyłonić sposoby
skutecznego przeciwdziałania im.
1. Pomoc społeczna państwa, Ośrodki Pomocy, pracownicy
socjalni wobec zagrożeń socjalnych
W zasadzie na państwie spoczywa odpowiedzialność za jego
wszystkich obywateli, za ich godziwe życie, troskę o wspólne dobro
całej społeczności. Na szczeblu centralnym stanowione jest zatem
ogólne i szczegółowe prawo, tworzone są ustawy, rozporządzenia,
odpowiednie programy krajowe i wspólnotowe, trwa ścisła
współpraca międzynarodowa, podejmowane są decyzje strategiczne,
rozdzielane są środki publiczne na różne cele, m.in. właśnie na
pomoc społeczną, której potrzebują osoby zagrożone socjalnie,
wykluczone społecznie, zmarginalizowane oraz inne.
Pomoc społeczna w swej istocie wspiera osoby i rodziny w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Jej zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości, przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem560. Można powiedzieć, że jest ona profesjonalną
działalnością świadczoną przez pracowników służb społecznych
wielu różnych instytucji, organizacji pozarządowych, związków
wyznaniowych oraz innych. Jej głównym celem jest wzmacnianie
osób i rodzin w odzyskaniu zdolności do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie, co ważne przy tym, rozwijanie
poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek,
stymulowanie grup i całych społeczności lokalnych ku wzajemnej
samopomocy. Najbliżej, bo w bezpośrednich kontaktach z osobami
potrzebującymi odbywa się ona na terenie jednostek samorządu
terytorialnego – samorządów lokalnych, gdzie realizowane są
założenia polityki społecznej państwa w ujęciu lokalnym poprzez
560

Art. 2 i 3 Ustawa o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2013 poz. 182)
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władze samorządowe, ich jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, osoby
fizyczne oraz prawne, a także inne. Znaczna większość ich
mieszkańców jest w pełni samodzielna, nie wymagająca istotnej i
ważnej pomocy ze strony innych osób czy instytucji. Są jednak i
tacy, którzy jej potrzebują, dla których jest ona wręcz konieczna.
Wymagają oni wówczas interwencji społecznej, bez której sami
sobie nie poradzą. Osoby i rodziny zagrożone socjalnie bądź już
dotknięte problemem niedostatku socjalnego są między innymi
klientami Ośrodków Pomocy Społecznej, które w środowisku o
charakterze lokalnym świadczą pomoc swoim mieszkańcom,
niejednokrotnie, jako jedyne. Nie wszędzie bowiem na terenach
każdej gminy występują licznie inne instytucje pomocowe oraz
podmioty, które by mogły nieść wsparcie osobom zagrożonym
socjalnie czy dotkniętych innymi problemami wymagającymi
interwencji.
Pomoc świadczona przez Ośrodki Pomocy Społecznej swoim
klientom ma różnoraki charakter (jednorazowy, ciągły, długotrwały,
krótkotrwały) i przybiera różną postać (materialną, niematerialną).
Są to chociażby zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe celowe,
pożyczki na usamodzielnienie. To także pomoc w postaci posiłku,
składki społeczne i zdrowotne, interwencja, poradnictwo, doradztwo,
szeroko rozumiana praca socjalna oraz inne561. Pośród klientów
Ośrodków
są
najczęściej
osoby
dotknięte
problemem
niezaspokojonych niezbędnych potrzeb bytowych, określanych
niejednokrotnie mianem osób i rodzin dotkniętymi ubóstwem, osoby
niepełnosprawne, przewlekle i długotrwale chore wymagające
stałego, długofalowego leczenia, osoby bezrobotne, uzależnione. Są
to także osoby bezdomne, uchodźcy i cudzoziemcy, ofiary przemocy
domowej, osoby bezradne a także inne.
W pomocy społecznej i pracy socjalnej, w związku z
powyższym, przedmiotem wszelkich oddziaływań jest zawsze
człowiek – jednostka bądź rodzina, która wymaga wsparcia, która
własnymi możliwościami i siłami nie jest w stanie pokonać trudnej
sytuacji życiowej, w jakiej się obecnie znajduje. Wszelka inicjatywa
561

Szczegółowo świadczenia z pomocy społecznej zawarte są w art. 36
wymienionej ustawy o pomocy społecznej
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i próby jej przezwyciężenia czy rozwiązania wynikają głównie z
problemu, jaki dotyczy danej jednostki bądź rodziny, na której
poziomie jest rozpatrywany i podejmowane są próby jego
rozwiązania w środowisku lokalnym, które jest terenem działania
pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Pracownicy socjalni to osoby pozostające w bezpośrednich i
najbliższych kontaktach z klientami Ośrodków. Z racji terenowego
charakteru ich pracy znają poszczególnych ludzi, rodziny, znają swój
teren, który jest im przydzielony, postrzegają jego specyfikę,
dostrzegają problemy w nim występujące nie tylko o charakterze
jednostkowym czy rodzinnym, ale szerszym – lokalnym, dalej ściśle
współpracują z potrzebującymi celem ich przezwyciężenia. Aby
prawidłowo wypełniać swój szeroki zakres zadań oraz sprostać
oczekiwaniom, jakie się im stawia, obok predyspozycji oraz cech
osobowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Zatem współcześnie pracownicy socjalni to wykształceni ludzie,
przygotowani specjalistycznie do wykonywania swojego zawodu.
Zakres ich zadań to w szczególności: dokonywanie analizy i oceny
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej w środowisku lokalnym, udzielanie tejże społeczności
informacji o różnorakim charakterze, prowadzenie poradnictwa,
wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów,
instytucji i organizacji, pobudzanie społecznej aktywności i
inspirowanie działań samopomocowych, współpraca z innymi
profesjonalistami, instytucjami i organizacjami. Ich odpowiednie
przygotowanie zatem wymaga od nich interdyscyplinarnej wiedzy z
różnych dziedzin nauki tj.: pedagogiki, socjologii, psychologii,
prawa, medycyny, ekonomii czy zarządzania, a także innych. Jest to
konieczne do prawidłowego sprawowania roli, o której mowa.
Ważne są ponadto istotne cechy osobowe człowieka, do których
można zaliczyć chociażby: zdolność rozumienia drugiego człowieka,
wrażliwość, empatyczność, życzliwość, poszanowanie godności,
szacunek, komunikatywność, umiejętność słuchania i prowadzenia
rozmowy. Istotne są także: dystansowość, bezstronność,
powściągliwość, samodzielność ale i umiejętność pracy w zespole,
jak i niezależność, konsekwentność. Interdyscyplinarność wiedzy i
pożądane cechy osobowe pracowników socjalnych są zatem bardzo
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istotne, ale nie wystarczające do przezwyciężenia trudnej sytuacji
rodzin wymagających pomocy. Bardzo ważna także jest współpraca
osoby bądź rodziny zagrożonej bądź dotkniętej danymi problemami.
Nie bez znaczenia na znalezienie się w trudnej sytuacji, a więc
ich częściowe uwarunkowania ma czynnik osobowy, zależny od
danej jednostki, jej chęci, motywacji, wewnętrznej podatności na
owe zagrożenia, ale także niezależny, wynikający chociażby z
niepełnosprawności bądź choroby. Obok tego ogromne znaczenie na
występowanie zagrożeń socjalnych ma także region w jakim się
znajdujemy, gdzie mieszkamy, a w nim szczególnie jego stan
infrastruktury i gospodarki, w których ramach mieszczą się chociażby
zakłady pracy, komunikacja, placówki edukacyjno-oświatowe,
zdrowotne, kulturalne oraz inne. Dostęp do tych dóbr jest wyraźnie
zróżnicowany w naszym kraju. A zatem ich nieodpowiedni poziom,
ograniczony do nich dostęp bądź brak sprawia, że niektóre jednostki są
bardziej narażone i podatne na problemy i procesy, o których mowa.
2. Skala zagrożeń socjalnych na wybranym terenie oraz
sposoby przeciwdziałania im.
Aby ukazać zależności i uwarunkowania o charakterze
terytorialno-demograficznym, a także ważną rolę pracownika
socjalnego w swoich działaniach na rzecz przeciwdziałania
zagrożeniom bądź ich neutralizacji, konieczne jest przybliżenie
specyfiki wybranego terenu – terenu Gminy Dzwola oraz
działającego w jego ramach administracyjnych Ośrodka Pomocy i
pracowników socjalnych w nim pracujących, zajmujących się
niesieniem pomocy bezpośrednio w środowisku lokalnym. Jednym z
nich jest właśnie piszący, to też niniejsze odniesienia mają znaczny
wymiar praktyczny. Ogólna charakterystyka Gminy Dzwola pod
względem demograficznym, terytorialnym, infrastruktury, zakładów
i miejsc pracy, oraz innych istotnych czynników przybliży istotę
problemów i zagrożeń, jakich ludzie doświadczają na tym terenie
administracyjnym, a także ukaże formy pomocy jego mieszkańcom,
z których korzystają, by przezwyciężyć własną trudną sytuację.
Gmina Dzwola pod względem administracyjnym, od 1 stycznia
1999 roku należy do województwa lubelskiego i wchodzi w skład
powiatu janowskiego. Zajmuje obszar 203,1 km2, co stanowi 23%
powierzchni powiatu i 0,8% powierzchni województwa. Otoczona
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jest gminami powiatu janowskiego i powiatu biłgorajskiego. Pod
względem komunikacyjnym cechuje się stosunkową dobrą
dostępnością komunikacyjną z uwagi na fakt, iż przebiega przez nią
droga krajowa S74, a w pobliżu znajduje się droga S19.
Komunikacja lokalna jednak nie jest dobrze rozwinięta. Podobnie jak
wiele innych gmin wiejskich w województwie, cechuje się
stosunkową niekorzystną strukturą gospodarki z dominującą pozycją
mało efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością
pozarolniczą. Dużym atutem są jej przyrodnicze walory z licznymi
lasami, rezerwatami, parkami przyrody. Jednakże na terenie gminy
nie ma ani jednego gospodarstwa agroturystycznego. Ma ona typowo
rolniczy charakter. Liczy obecnie 6714 mieszkańców ( 336 – K, 335
– M). W 17 miejscowościach na obszarze 20300 ha znajdują się
1524 czynne gospodarstwa domowe, z których przeważającą część
(około 77%) stanowią gospodarstwa jednorodzinne. Ponad 57%
gospodarstw utrzymuje się ze źródeł zarobkowych (zatrudnienie,
praca na własny rachunek, a głównie praca w gospodarstwie
rolnym). Natomiast pozostała część gospodarstw domowych (43%)
utrzymuje się głównie z emerytur, rent i pomocy społecznej.
Rolnictwo w gminie jest rozdrobnione i mało efektywne. Łącznie
funkcjonuje około 1500 gospodarstw rolnych, z czego ponad 80% to
gospodarstwa o wielkości od 1 do 10 ha. Tylko 26 z nich to
gospodarstwa o areale wyższym niż 15 ha. Średnia wielkość
gospodarstwa rolnego w gminie wynosi około 5 ha. Przeważają
zatem małe, słabo wydajne a zarazem nisko dochodowe
gospodarstwa rolne. Użytki rolne zajmują 8,3 tys. ha, co stanowi
41% ogólnej powierzchni gminy. Aż 75% powierzchni użytków
rolnych zajmują grunty orne, o różnej klasie gleby, 24% łąki i
pastwiska, natomiast tylko 1 % stanowią sady. Szacuje się, że tylko
niewiele ponad 30% gospodarstw rolnych w gminie produkuje towar
na rynek, pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na
własne potrzeby.
Na terenie gminy znajdują się 3 Zespoły Szkół łączące w sobie
Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum oraz 2 Szkoły Podstawowe.
Zespoły Szkół są bardzo dobrze wyposażone w bazę lokalową,
sportową, komputerową, gastronomiczną oraz inne. Funkcjonuje
również z powodzeniem w swoich działaniach Gminny Ośrodek
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Kultury. Warto dodać, że na terenie powiatu znajdują się Licea
Ogólnokształcące, Licea Zawodowe, Technika oraz Zasadnicza
Szkoła Zawodowa o różnych profilach kształcenia. Dostępny jest
nowoczesny basen oraz kino, znajdujące się w mieście powiatowym.
Największymi pracodawcami w gminie są: szkoły podstawowe i
gimnazja, Urząd Gminy, ośrodki zdrowia, a także kilka prywatnych
firm działających w branży drzewnej, mleczarskiej, handlowej.
Prowadzona czynna działalność gospodarcza obecnie wynosi 132
zarejestrowane tego typu instytucje. Bezrobocie w Gminie Dzwola
jest również znaczne i wynosiło na koniec roku: 557 osób
bezrobotnych (246 Kobiet i 311 Mężczyzn) - stan na 31.12.2012r.,
zaś obecnie 626 (260 Kobiet i 366 Mężczyzn) - stan na koniec
02.2013r.562. Co również istotne, jego skala jest prawdopodobnie
wyższa, gdyż statystyki te nie zawierają w sobie tzw. bezrobocia
ukrytego w rolnictwie, kiedy to osoby posiadające znikomy areał
ziemi, nie przynoszący dochodu są zarejestrowane w KRUS i
opłacają składki dobrowolnie. Teoretycznie są oni rolnikami, ale i są
też tacy, którzy są zarejestrowani, jako domownicy pracujący w
gospodarstwie rolnym rodziny.
Reasumując, duża liczba gospodarstw domowych w Gminie
Dzwola stara utrzymać się z dochodów niezarobkowych lub nisko
dochodowych gospodarstw rolnych. Wraz z brakiem miejsc pracy na
lokalnym rynku bądź ich niedostateczną liczbą potwierdza to
wcześniejszą tezę o socjalnym charakterze lokalnej gospodarki i
wskazuje na wysokie zagrożenia socjalne oraz znaczny poziom
ubóstwa i zagrożenie wykluczenia społecznego w gminie.
Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest stosunkowo duża liczba
osób korzystających z pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej, który
jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Dzwola i realizuje
założenia i zadania polityki społecznej i pracy socjalnej na rzecz
społeczności lokalnej.
Poniższe dane ukażą jej wysokość w skalach liczbowych,
począwszy od stosunku klientów Ośrodka do wszystkich
562

Dane pozyskane z: dzwola.eurząd.euStrategia Rozwoju Gminy Dzwola,
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Urząd Gmin
Dzwola – referat finansowy (sprawy gruntów i podatków), referat ewidencji
ludności. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
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mieszkańców Gminy Dzwola oraz rodzaj udzielonego im wsparcia
nie tylko finansowego w postaci zasiłków z uwzględnieniem
przyczyn ubiegania się o nie, ale także innych form pomocy w
postaci pracy socjalnej, dostarczania żywności dla ludności
najuboższej, czy projektu systemowego kierowanego do klientów
tegoż Ośrodka563.
1. Osoby objęte wsparciem Ośrodka w 2012 roku, którym
została udzielona pomoc, także na podstawie decyzji
administracyjnej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w
Gminie Dzwola.

Z powyższego wykresu wynika, iż w 2012 roku działaniami oraz
wsparciem Ośrodka objętych było 1618 osób (394 rodzin) co
stanowiło 24,09 % z 6714 wszystkich mieszkańców Gminy. Decyzją
administracyjną pomocą pieniężną bądź niepieniężną zostało
objętych 1385 osób (w 331 rodzinach). Stanowiło to z kolei 20,63%
wszystkich jej mieszkańców. Z tego wynika, że wyłącznie pomocą w
postaci pracy socjalnej objętych było 63 rodziny a w nich 233 osoby.
Z powyższego wynika charakter udzielonej pomocy – pieniężny

563

Wszystkie dane prezentowane w niniejszym artykule wynikają z realizacji
zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Są one zawarte w ogólnym
sprawozdaniu rocznym MPiPS – 03 i dotyczą udzielonych świadczeń pomocy
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za rok 2012 w Gminie Dzwola.
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bądź niepieniężny, co w ujęciu danych liczbowych przedstawia
poniższy wykres.
2. Charakter udzielonego wsparcia ze względu na rodzaj
pomocy – pieniężny bądź niepieniężny.

Świadczeniami pieniężnymi zostało objętych 175 rodzin, zaś 328
rodzin skorzystało z pomocy niepieniężnej. Niektóre rodziny zatem
skorzystały z obydwu rodzajów pomocy jednocześnie. Szczegółowy
rodzaj wymienionego wsparcia tymże rodzinom ze względu na jego
formę ukaże poniższy wykres.
3. Świadczenia przyznane decyzją administracyjną ze względu
na formę udzielonej pomocy.
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Pośród 331 rodzin (503 wnioskodawców) objętych pomocą
finansową z zasiłku okresowego skorzystało 115 rodzin. 69
rodzinom został udzielony zasiłek celowy bądź w naturze. Zasiłkiem
stałym z kolei było objętych 28 rodzin zaś pomocą niepieniężną w
postaci posiłku objętych było 328 rodzin. Łączna liczba świadczeń w
tych rodzinach wyniosła 540. Oznacz to, iż niektóre rodziny
skorzystały jednocześnie w danym roku kalendarzowym z kilku form
wsparcia na podstawie różnych decyzji administracyjnych,
przyznających świadczenie.
Pomocą niepieniężną w formie posiłku zostało objętych 169
rodzin (854 osoby w rodzinach) decyzją administracyjną na 328
wnioskodawców w skali całego roku. Niemalże wszystkie rodziny
otrzymywały wsparcie, o którym mowa na podstawie 2 odrębnych
decyzji przyznających tę formę pomocy w całym roku.
Zasiłek stały pobierało 28 osób (33 osoby w rodzinach), wśród
których 23 osoby to osoby samotnie gospodarujące zaś 5
świadczeniobiorców pozostawało w rodzinie. Z praktycznego punktu
widzenia są to osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, niezdolne do pracy bądź wymagające miejsca
pracy chronionej, nie mogące uzyskać świadczenia z innego tytułu.
W każdym z tych przypadków, obok zasiłku stałego pieniężnego
obligatoryjnie były one objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
Świadczenie to wypłacane jest przez okres obowiązującego
orzeczenia o niepełnosprawności, zaś po uzyskania niezdolności do
pracy ze względu na wiek poprodukcyjny tj. emerytalny –
bezterminowo.
W przypadku zasiłków celowych i w naturze z pomocy w tej
formie skorzystało 69 rodzin, wśród których znajdowało się 237
osób. Była to pomoc finansowa. Co ważne wśród nich było 23
zasiłki celowe specjalne (79 osób w tych rodzinach), o które
ubiegały się osoby samotne bądź rodziny pomimo, iż przewyższały
swymi osiąganymi dochodami ustawowe kryterium dochodowe.
Mimo to z różnych przyczyn potrzebowały one również pomocy
finansowej obok pracy socjalnej, która została im udzielona. Zasiłek
celowy był każdorazowo przyznany w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
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remontów i napraw w mieszkaniu, a także inne z uwagi na
niewystarczające możliwości własne osoby samotnie gospodarującej
bądź rodziny. Co równie istotne mają one postać jednorazową,
jednakże w przypadku zaistniałej sytuacji, długotrwale występującej,
są one świadczone w danej rodzinie kilkakrotnie w ciągu roku.
Jeżeli zaś chodzi o zasiłki okresowe to były one najbardziej
powszechną formą pomocy finansowej mieszkańcom gminy Dzwola
w 2012 roku. W wyniku zagrożonego funkcjonowania osób i rodzin,
ich potrzeb bytowych oraz innych niezbędnych potrzeb tym
rodzajem wsparcia objętych zostało 115 rodzin w skład których
wchodziło 404 osoby. O zasiłek ten ubiegają się osoby bądź rodziny
w szczególności ze względu na ubóstwo, długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego, bez którego nie są w stanie zabezpieczyć swoich
niezbędnych potrzeb. Powody ich przyznania przedstawiają się
następująco.
4. Przyczyny udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku
okresowego.

Należy stwierdzić, iż w wyniku ubóstwa oraz niezaspokojonych
niezbędnych i koniecznych potrzeb własnymi siłami i
możliwościami 115 osób bądź rodzin zostało objętych wsparciem w
formie zasiłku okresowego. Najwięcej rodzin skorzystało z tego
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wsparcia z powodu bezrobocia (81), dalej z powodu długotrwałej lub
ciężkiej choroby (36), zaś tylko jedna rodzina została objęta
zasiłkiem okresowym z powodu niepełnosprawności. W wielu
przypadkach miało miejsce łącznie kilka przyczyn. Należy dodać, iż
w tym wsparciu istnieje możliwość udzielenia pomocy także z
innych przyczyn niż zawarte w wykresie. Jednakże nie miały one
miejsca w działalności Ośrodka w minionym roku.
Obok wyżej wymienionych form pomocy na uwagę podkreślenia
zasługuje również ścisła współpraca Ośrodka Pomocy najbliżej z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Dzwoli oraz innymi jednostkami z
terenu gminy. Wspólnie uczestniczono bowiem w pomocy
mieszkańcom gminy poprzez uczestnictwo w Europejskim
Programie Pomocy Żywnościowej (PEAD). Głównym celem
programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym
osobom w całej Europie. Wsparciem pozyskanym z Banku Żywności
w Lublinie w postaci zostało objętych 600 najbardziej
potrzebujących osób z terenu całej gminy.
Ponadto Ośrodek realizuje od 2008 roku projekt systemowy o
tytule „Szansa na samodzielność”, który jest skierowany do jego
klientów. W 2012 roku jego beneficjentami ostatecznymi było 20
osób (14 bezrobotnych, 6 rolników). Były one objęte szerokim
wsparciem w postaci aktywnej integracji. Skorzystały one co
najmniej z trzech jej instrumentów na podstawie zawartych
kontraktów socjalnych. Były to kursy zawodowe, treningi
kompetencji społecznych i zawodowych, było to również wsparcie
finansowe. Głównym celem projektu jest aktywizacja społecznozawodowa klientów Ośrodka, który z powodzeniem jest realizowany
od kilu lat z korzyścią dla poszczególnych jednostek oraz całej
społeczności lokalnej.
Należy dodać, iż na terenie gminy nie zamieszkują cudzoziemcy,
nie ma też osób bezdomnych. Ośrodek nie świadczy ponadto usług
opiekuńczych, gdyż osoby wymagające takiej pomocy otrzymują ją
od rodziny najbliższej i dalszej, bądź są wspierane przez sąsiadów,
osoby zaprzyjaźnione czy inne.
Podsumowując ostatecznie pomoc wszystkim klientom Ośrodka,
powody ich trudnej sytuacji życiowej bez względu na jej postać oraz
formę udzielonej pomocy przedstawia poniższe zestawienie.
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5. Powody udzielenia pomocy rodzinom przez OPS w Dzwoli
bez względu na ich rodzaj i formę.

Należy zatem stwierdzić, iż ubóstwo, a więc brak możliwości
zabezpieczenia najważniejszych a zarazem koniecznych potrzeb
samodzielnie jest przyczyną korzystania z pomocy społecznej tut.
Ośrodka przez większość rodzin (245) objętych wsparciem. Kolejno
dalej są to: bezrobocie (156), długotrwała lub ciężka choroba (92),
niepełnosprawność (52), bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych (40) – w tym rodziny niepełne (11) oraz rodziny
wielodzietne (20). Dwukrotnie konieczne było objęcie wsparciem
osoby mające trudności w przystosowaniu się do życia po
opuszczeniu Zakładu Karnego. W wielu przypadkach powody
trudnej sytuacji osób bądź rodzin występują łącznie.
Powyższe dane liczbowe w pełni ukazują socjalny charakter
gminy. Potwierdza to znaczna część jej mieszkańców objęta
bezpośrednio koniecznymi działaniami Ośrodka Pomocy. Duże
bezrobocie, brak miejsc pracy na lokalnym rynku, małorolne a
zarazem nisko dochodowe gospodarstwa, oraz wiele innych
czynników o różnym charakterze zmuszają wiele rodzin nie tylko do
ubiegania się o pomoc społeczną, ale także narażają innych na jej
doświadczenie w przyszłości.
Jednakże człowiek wobec zagrożeń o różnym charakterze nie
może być i nie jest pozostawiony sam sobie w potrzebie i
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trudnościach, jakie napotyka każdego dnia. Z wielu względów może
on liczyć nie tylko na pomoc osób dotkniętych tym samym bądź
podobnym problemem, ale także osób niezależnych –
bezinteresownych oraz różnych instytucji pomocowych. Wśród nich
nieodzowną rolę na rzecz społeczności lokalnej danego terenu pełnią
Ośrodki Pomocy Społecznej i pracujący w nich pracownicy socjalni,
niosący osobom i rodzinom pomoc, której potrzebują. Jednakże
wszelkie nierówności społeczne oraz wszelkie zagrożenia socjalne z
tym związane wydają się być na stałe wpisane w życie zbiorowe, to
też nie należy oczekiwać ani obecnie ani w przyszłości ich
całkowitej eliminacji. Ważne są jednak wszelkie działania, które w
mniejszym bądź większym stopniu służą ich zapobieganiu czy
neutralizacji.
Trzeba pamiętać, że efektywność podejmowanych wszelkich
działań pomocowych wzrasta w szczególności w warunkach
wczesnej diagnozy i szybkiej interwencji, zintegrowanych
oddziaływań uwzględniających zarówno osoby, jak i środowisko
bliższe i dalsze w którym funkcjonują, a także kompleksowości i
ciągłości prowadzonej pracy na rzecz rodzin zagrożonych socjalnie
czy dotkniętych już tymi problemami. Należy robić wszystko co
możliwe, by zapobiegać tym zagrożeniom, a jeśli już dotkną
jednostki bądź rodziny, świadczyć pomoc w ich przezwyciężeniu. To
wyzwanie stale aktualne, którego sprostaniu podejmują się między
innymi pracownicy socjalni.
Streszczenie
Człowiek wobec zagrożeń świata współczesnego o różnym
charakterze nie może być i nie jest pozostawiony sam sobie w
potrzebie i trudnościach, jakie napotyka każdego dnia. Z wielu
względów może on liczyć nie tylko na pomoc osób dotkniętych tym
samym bądź podobnym problemem, ale także osób niezależnych –
bezinteresownych oraz różnych instytucji pomocowych. Wśród nich
nieodzowną rolę na rzecz społeczności lokalnej danego terenu pełnią
Ośrodki Pomocy Społecznej i pracujący w nich pracownicy socjalni,
niosący osobom i rodzinom pomoc o różnorakim charakterze, której
potrzebują.
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W pomocy społecznej i pracy socjalnej zatem przedmiotem
wszelkich oddziaływań jest człowiek – jednostka bądź rodzina, która
wymaga pomocy, która własnymi możliwościami i siłami nie jest w
stanie pokonać trudnej sytuacji życiowej, w jakieś się znajduje.
Najczęściej są to osoby dotknięte problemem niezaspokojonych
niezbędnych potrzeb bytowych, określanych niejednokrotnie mianem
osób i rodzin dotkniętymi ubóstwem, osoby niepełnosprawne,
przewlekle i długotrwale chore, osoby bezrobotne, uzależnione. Są to
także osoby bezdomne, uchodźcy i cudzoziemcy, ofiary przemocy
domowej, oraz inne. Nie bez znaczenia na występowanie
wymienionych zjawisk prowadzących niejednokrotnie do szerszego
zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne czy marginalizacja ma
region w jakim się znajdujemy, albowiem te same bądź podobne
problemy klientów pomocy społecznej w różnych miejscach Polski
różnią się pod wieloma względami. Pomoc z tego powodu ma zatem
różnoraki charakter. Wszelka inicjatywa i próby jego rozwiązania
wynikają głównie z problemu, jaki dotyczy danej jednostki bądź
rodziny, na której poziomie jest rozpatrywany i podejmowane są
próby jego rozwiązania w środowisku lokalnym, które jest terenem
działania pracowników socjalnych Ośrodka.
Niniejsze wystąpienie konferencyjne ma charakter teoretyczno–
empiryczny. Obok teoretycznych rozważań o działalności Ośrodków
Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych na rzecz poprawy
sytuacji potrzebujących pomocy osób i rodzin zostaną ukazane dane
empiryczne o skali zjawisk oraz metod i form pomocy w
przezwyciężeniu trudnych sytuacji klientom Ośrodka z terenu Gminy
Dzwola.
Summary
A caseworker as an antidote for social dangers
A human in case of different public menaces facing every day
cannot be and is not left without any kind of help. There are many
reasons why he or she can count on help given by people with the
same problem, independent people who are disinterested or various
supplementary benefit institutions. Among the possible ways of help,
those of the great importance for the local community are Social
Welfare Centres and caseworkers offering needed help for
individuals and families.
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In the social assistance and social service the basic subject of an
any taken action is a human, as an individual or a family, needy help
and unable to provide this help by his or her own because of the lack
of possibilities and strengths to overcome obstacles. Most of those
people are facing the problem of the insatiable, indispensable for life,
living conditions named simply as poverty, disability, chronic or
long-term diseases, unemployment or addictions. They can also be
homeless people, refugees and aliens, victims of domestic violence
and others. The region, that people in need are settled, can also have
an impact on the wider range of social problems as the phenomenon
of social exclusion or marginalization because the same or similar
problems of social assistance clients vary in many respects
depending on the location in Poland. That is why, a given help has to
be varied. All taken actions and tries to solve the problem have to be
considered with regard to the individual or family they deal with.
What is more, the local factors should be taken into account by
caseworkers of Social Welfare Centres.
This speech is theoretically- empirical. Next to theoretical thoughts
about public work of Social Welfare Centres and caseworkers in favour
of an improvement of the situation of people in need and needy families,
there will be shown empirical data about the scale of this phenomenon
and methods used to overcome obstacles concerning clients of The
Social Welfare Centre in Dzwola Community.
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Adam Koperek (Łódź)

Wychowanie prospołeczne w rodzinie do partycypacji w życiu
publicznym
Wstęp
Rodzina jest miejscem kształtowania postaw obywatelskich oraz
podstawową wspólnotą osób, która uczy i wychowuje do
zaangażowania w życiu społecznym. Prospołeczne wychowanie w
rodzinie jest również fundamentem partycypacji obywateli w życiu
publicznym. Prawda ta jest wynikiem zarówno doświadczenia
życiowego, jak i teoretycznych rozważań. Biorąc pod uwagę fakt, że
uczestnictwo w życiu społecznym jest obowiązkiem obywatelskim,
rodzina winna wychowywać w duchu zaangażowania nie tylko w
rozwój dobra wspólnego własnej społeczności rodzinnej, ale także w
rozwój dobra wspólnego szerszych społeczności, a mianowicie
lokalnej, narodowej i państwowej.
Podejmowane zagadnienie wydaje się być aktualne we
współczesnej sytuacji krajów, których obywatele stoją wobec
istotnego zagadnienia właściwego zdefiniowania swoich postaw
społecznych w warunkach dokonujących się przemian systemowych
w ich państwach. Jest to zagadnienie ważne także z punktu widzenia
określenia się członków rodziny jako obywateli wobec ich
zaangażowania społecznego dla dobra wspólnego społeczności
lokalnej, ogólnonarodowej i ogólnopaństwowej. Tak określony
problem został opracowany w kontekście następujących zagadnień:
1. Wychowanie prospołeczne w rodzinie jako naturalnym
środowisku rozwoju osoby; 2. Wychowanie prospołeczne w rodzinie
czynnikiem adaptacji i integracji osoby w innych społecznościach.
1. Wychowanie prospołeczne w rodzinie jako naturalnym
środowisku rozwoju osoby
Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju osoby ludzkiej.
W tym środowisku dokonują się podstawowe wybory moralne ważne
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z punktu widzenia wychowania prospołecznego do aktywnego
uczestnictwa w życiu publicznym. W tej perspektywie kształtuje się
również etos wspólnoty rodzinnej.
W Polsce ruch solidarnościowy w latach 80. i 90. ubiegłego
stulecia był oparty w swoich założeniach na wartościach
personalistycznych właściwych dla katolickiej nauki społecznej.
Wydaje się, że wychowanie prospołeczne oparte głównie na tych
wartościach doprowadziło do zrywu niepodległościowego,
angażującego całe społeczeństwo do aktywnego udziału w życiu
publicznym. Wychowanie do tych wartości dokonało się przede
wszystkim w rodzinie jako podstawowej wspólnocie społecznej.
Znaczenie rodziny wynika z jej istoty, celów i zadań. Rodzina jest
nie tylko rzeczywistością biologiczną, psychologiczną i
etnograficzną, ale przede wszystkim ludzką, etyczną i religijną564.
Tak więc, sama w sobie jest podstawową wartością. Należy więc w
tym miejscu przybliżyć zagadnienie w czym wyraża się owa
aksjologia rodziny565.
Aksjologia rodziny wyraża się w dwóch wymiarach. Najpierw
rodzina jest podstawową wartością dla konkretnego człowieka będąc
jego środowiskiem życia, urzeczywistniania się i moralnego rozwoju
jako osoby566. W tej społeczności ofiarowana jest osobie ludzkiej
możliwość tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i gwarantowania
wielorakich wartości, a przede wszystkim wartości moralnospołecznych567.
Rodzina jako naturalna społeczność tworzy zespół wspólnych
idei, wartości, przekonań, upodobań, wzorów zachowań i postaw
moralnych. W konsekwencji stają się one jej ideałem i
przewodnikiem. Przeżywane w rodzinie wartości tworzą cały ich
system. Dokonuje się to na drodze wspólnych doświadczeń. Rodzina
564
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wyznacza również zasadnicze preferencje wartości. Kształtowane są
więc wzory moralnego i społecznego postępowania. W ten sposób
określa się postawy właściwe i niewłaściwe, a jednocześnie nakłada
się odpowiednie sankcje. Tak rozumiana rzeczywistość moralnospołeczna stanowi etos wspólnoty rodzinnej. Jest on swego rodzaju
„substancją etyczną” społeczności rodzinnej568.
W sensie ogólnym w filozofii i socjologii pojęcie „etos” (gr.
ethós - zwyczaj) oznacza całokształt społecznie uznawanych i
przyswojonych w danej zbiorowości społecznej norm regulujących
zachowanie jej członków569. Podejmując porównania pojęcia „etosu” z
pojęciem „etyki” stwierdza się, że definicję etyki można podawać w
dwóch znaczeniach (gr. ethikós – zwyczajowy, od ethós – obyczaj). Po
pierwsze, etykę traktuje się jako naukę o moralności zajmującą się
opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i
ustaleniem dyrektyw moralnego postępowania, a po drugie, ukazuje się
etykę jako ogół norm moralnych, zasad postępowania przyjętych i
obowiązujących w danej epoce i zbiorowości społecznej570.
Według słownika katolickiej nauki społecznej, pojęcie etosu (gr.
ethós - charakter, obyczaj) w literaturze socjologicznej oznacza
statystycznie dominujący w danej grupie społecznej sposób
odczuwania i postępowania. Zawiera elementy natury moralnej, jak i
pozamoralnej. Często utożsamiany jest ze stylem życia. Etos jest
wyznaczany przez przyjętą w grupie hierarchię wartości, sam jednak
jest pojęciem aksjologicznie neutralnym, gdyż służy do opisu
obserwowanych zachowań zbiorowości i nie należy go mylić z
istniejącymi w grupie idealnymi wzorcami zachowań. Inaczej
mówiąc, etos pokazuje, jak członkowie grupy ożywionej określoną
hierarchią wartości zachowują się w praktyce571.
Wyrażając esprit de corps grupy, etos przyczynia się do
wzmocnienia jej spoistości i rozwoju, poczucia odrębności
568

Cf. H. Skorowski, Rodzina jako kategoria aksjologiczna, op. cit., s. 63;
cf. idem, Człowiek – Kultura – Świat..., op. cit., s. 167.
569
Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 203.
570
Ibidem.
571
W. Piwowarski (red,), Słownik katolickiej nauki społecznej, Instytut
Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”,
Warszawa 1993, s. 48.
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względem innych grup. Grupa społeczna może stworzyć swój etos
tylko wtedy, gdy: posiada przejrzystą i stabilną strukturę wewnętrzną
(układ pozycji i ról), charakteryzuje się spoistością wynikającą z
wyznawania określonych wartości i ideałów oraz funkcjonuje w
ramach stabilnej makrostruktury społecznej, będącej bazą dla grup
etosowych. Na płaszczyźnie socjologicznej etos posiada więc dwie
zasadnicze własności: 1) przysługuje tylko grupom, nigdy zaś
jednostkom; 2) ma nienormatywny charakter (choć inspirowany
hierarchią wartości), dotyczy rzeczywistych, a nie idealnych
zachowań572.
Obie te własności etos traci w ujęciu pedagogicznym. Tu etos może
się odnosić nie tylko do grup, lecz także do jednostek i oznacza
pożądane, wzorcowe zachowania, a nie statystyczną normę, np. etos
chrześcijański to zbiór zasad wyznaczający postępowanie
chrześcijanina573.
Etos rodziny rozumiany jako swego rodzaju „substancja
etyczna”, którą posiada społeczność rodzinna, nie jest oczywiście
czymś, co można ukształtować raz na zawsze. Jest on procesem
stawania się i urzeczywistniania tej społeczności. Istotą tego procesu
jest poszukiwanie pełni i zarazem dynamiczne dążenie do ideałów, a
nie jedynie posiadanie tego, co się już osiągnęło. Analizując
zagadnienie z tej perspektywy można stwierdzić, że „etos rodziny, to
ciągły proces przekształcania, budowania i doskonalenia własnego
życia rodzinnego opartego na ideałach i wymaganiach moralności, a
więc na miarę wielkości i godności człowieka oraz wielkości i
godności wspólnoty rodzinnej”574.
Dynamizm i rozwojowość etosu wspólnoty rodzinnej nie jest w
sprzeczności z tworzeniem przez każdą rodzinę owej „substancji
etycznej”575. Podkreślić należy znaczenie wartości dla rozwoju
572

Ibidem.
Ibidem.
574
H. Skorowski, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 167-168; idem,
Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej,
gospodarczej i politycznej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, s.
54.
575
Idem, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 168; idem, Moralność
społeczna..., op. cit., s. 54.
573
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człowieka jako osoby ludzkiej. Integralny rozwój osoby jako
podmiotu życia moralnego i zasady aktywności moralnej oznacza
także jej rozwój w płaszczyźnie moralnej. Ponadto osoba ludzka jako
byt indywidualny i społeczny realizuje się nie tylko sama, ale
również dzięki uczestnictwu we wspólnocie rodzinnej. Odnosi się to
również do dojrzałości moralnej człowieka, którego rozwój moralny
uzależniony jest zarówno od niego samego, jak również od etapu
rozwoju moralności społecznej, a zwłaszcza rodzinnej576.
Na rozwój moralny człowieka ma więc istotny wpływ
społeczność rodzinna poprzez wartości moralne, które „wytwarza” i
utrwala we własnym etosie. Idąc śladami kultury europejskiej można
odwołać się do słów Jana Pawła II: Ufnie i z miłością ponawiam
wezwanie do wszystkich rodzin chrześcijańskich, które żyją w
Europie: «Rodziny, stańcie się tym, czym jesteście!»577. Parafrazując
te słowa można wyrazić nadzieję: Rodzino chrześcijańska, która
żyjesz w Europie, bądź sobą!578. Zaangażowanie rodziny w życie
społeczne motywowane jest aksjologicznym podejściem do
rzeczywistości.
Sprzyja
to
rozwojowi
społeczeństwa
obywatelskiego579.
Analizując to zagadnienie z perspektywy aksjologicznej należy
stwierdzić, że etos w sposób istotny kształtuje i rozwija człowieka w
sferze moralnej580. Nie determinuje on jednak człowieka czyniąc z
576

Idem, Człowiek – Kultura – Świat..., op. cit., s. 168; idem, Moralność
społeczna..., op. cit., s. 57; cf. idem, Rodzina jako kategoria aksjologiczna,
op. cit., s. 65.
577
Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Ecclesia in Europa”,
n. 94, „L’Osservatore Romano”, Wydanie Polskie, nr 7-8 (2003).
578
Cf. J. Koperek, Rodzina europejska – wprowadzenie, [w:] J. Koperek
(red.), Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społecznoekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 11-20.
579
J. Koperek, Zaangażowanie rodziny europejskiej na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w kontekście polskich realiów, [w:] J.
Koperek (red.), Rodzina europejska…, op. cit., s. 23-50; J. Koperek,
Ustawodawstwo państwowe wobec ochrony praw rodziny – casus III RP,
[w:] J. Koperek (red.), Rodzina europejska…, op. cit., s. 51-68.
580
Idem, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 168; idem, Moralność
społeczna..., op. cit., s. 58.
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niego bierny przedmiot całego procesu rozwoju moralnego. To
właśnie rodzina poprzez własny etos tworzy warunki rozwoju
moralnego człowieka. W rodzinie przekazywany jest zespół wartości
stanowiący swoisty jej etos umożliwiający rozwój moralny osoby. W
oparciu o te „dane i zadane” wartości osoba ludzka kształtuje swój
własny świat wartości581. Dzięki więc etosowi rodziny człowiek
zdobywa i dociera do tych wartości moralnych, w oparciu o które
określa własną hierarchię wartości, formuje własne sumienie oraz
kształtuje swoje postawy indywidualne i prospołeczne582.
Reasumując można stwierdzić, że rodzina jest wartością osoby
ludzkiej, z czego wynika wartość i dobro rodziny dla współczesnego
człowieka583. Przekonanie to potwierdzają badania socjologiczne
ukazujące, że rodzina jest wartością dla poszczególnych jej
członków, ale również bogactwem i dobrem dla całego
społeczeństwa584. Stąd wszelkie próby dewaluacji wartości rodziny
odbijają się niekorzystnie na dobru jednostki i dobru wspólnym
szerszych społeczności: narodu i państwa, a nawet w wymiarze
globalnym, społeczności międzynarodowej. Analizując etos rodziny
H. Skorowski stwierdza: „W odpowiedzi zatem na pytanie, w jakim
sensie rodzina jest wartością osoby ludzkiej, należy stwierdzić, że
tworzy ona i zabezpiecza płaszczyznę wartości moralno-społecznych
utrwalonych w etosie, umożliwiających człowiekowi jego moralny
rozwój. W dobie dzisiejszej, w dobie relatywizmu moralnego i
581

Cf. J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem
personalistycznym, „Chrześcijanin w świecie” 42-43 (1976), s. 53.
582
H. Skorowski, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 168; cf. idem,
Moralność społeczna..., op. cit., s. 59.
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J. Koperek, Państwo – naród – rodzina wobec przemian społecznokulturowych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, [w:] J. Jęczeń,
M. Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Publikacja z serii: Centrum
Badań nad Rodziną, T. 5, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 85-96.
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W. Bokajło, J. Koperek, The View of Polish Family as a Social
Institution in the Light of Empirical Research (2011–2012). Research
Project: „The Family as a Resource for Society”, Fundacja Vita Familiae,
Vatican City 2012; W. Bokajło, J. Koperek, Obraz rodziny polskiej jako
instytucji społecznej w świetle badań empirycznych (2011–2012). Projekt:
„Rodzina bogactwem (dobrem) dla społeczeństwa“, „Sprawy Rodziny.
Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin” 2011, nr 96/4.
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zagubienia człowieka w świecie wartości moralnych, zapewnienie tej
właśnie płaszczyzny wartości wydaje się być szczególnie cenne dla
osoby”585.
2.

Wychowanie prospołeczne w rodzinie czynnikiem
adaptacji i integracji osoby w innych społecznościach
Rodzina jest wartością nie tylko dla jednostki, ale także większej
społeczności lokalnej, narodowej i państwowej. Najszerszą z tych
społeczności jest społeczność państwowa, stąd też w szczególny
sposób należałoby wyakcentować wartość rodziny dla tej
społeczności określanej jako rodziny rodzin.
Wymiar aksjologiczności rodziny można ująć w dwóch
płaszczyznach. Po pierwsze chodzi o miejsce i rolę rodziny w
strukturze bytowej społeczności państwowej. Należy podkreślić, że
żadna społeczność państwowa nie istnieje poza rodziną. Ponadto na
jej fundamencie, dzięki tkwiącym w niej siłom o nastawieniu
społecznym, istnieje społeczność państwowa. Z tego wynika, że
społeczność państwowa jest „tworem” rodziny i rodzin jako bytów
społecznych586.
W drugiej płaszczyźnie dotyczącej uspołecznienia człowieka
wyraża się aksjologiczność rodziny w relacji do społeczności
państwowej. Do podstawowych zadań rodziny zalicza się tworzenie
wspólnoty osób, co w konsekwencji oznacza kształtowanie postaw i
więzi społecznych. Patrząc z tej perspektywy życie rodzinne jest
wzorem życia społecznego,. To właśnie w rodzinie wypracowuje się
wartości społeczne, bez których społeczeństwo nie może istnieć587.
H. Skorowski pisze: „Rodzina jest środowiskiem przekazywania
wartości i postaw społecznych, sposobów etycznych i społecznych
zachowań, dowartościowań kulturowych. W ten sposób człowiek
uczy się, z jednej strony, wychodzić poza zakres własnych
585

Idem, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 168-169; cf. idem,
Moralność społeczna..., op. cit., s. 59-60.
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Idem, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 168-169; cf. idem,
Moralność społeczna..., op. cit., s. 59-60; cf. idem, Rodzina jako kategoria
aksjologiczna, op. cit., s. 67.
587
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, ODiSS, Warszawa 1985, s. 407.
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jednostkowych spraw i problemów, z drugiej zaś strony, uczy się
aktywnie bytować w społeczności”588.
Uspołecznienie jednostki w rodzinie nie dotyczy tylko
wychowania do bytowania w społeczności. Pojecie to odnosi się
także do pośrednictwa między jednostką a szerszymi
społecznościami. Rodzina pomaga w integracji jednostki z
szerszymi społecznościami. W ten sposób jest więzią łączącą osobę z
innymi społecznościami. Dzięki tej funkcji rodzina decyduje o tym, że
człowiek jako jednostka włącza się w szersze niż rodzina
społeczeństwo. Rodzina jest więc czynnikiem adaptacji i integracji
osoby w innych społecznościach589.
Uspołecznienie osoby w rodzinie prowadzi do partycypacji we
wspólnocie państwowej. Dzięki rodzinie społeczność państwowa
„otrzymuje” jednostkę w pełni społecznie wartościową, to znaczy
aktywne uczestniczącą w jej życiu. Tym samym jest ona
odpowiedzialna za współtworzenie własnego środowiska. Wynikające
stąd postawy prospołeczne realizowane są w poczuciu
odpowiedzialności za społeczność państwową. W wymiarze
społecznym jest to odpowiedzialność zarówno za kulturę w wymiarze
ogólnopaństwowym, jak również za jakość stosunków międzyludzkich
w życiu codziennym590.
Godność człowieka jest podstawą praw osoby ludzkiej do
godnego życia, do prawdziwego dobra, do wolności i miłości.
Wychowanie w rodzinie powinno dążyć do poszanowania
powyższych praw godnościowych człowieka. Rodzina bowiem
stanowi naturalną wspólnotę osób, i z tego względu w jej środowisku
człowiek uczy się tej postawy w sposób naturalny591.
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H. Skorowski, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 169; cf. idem,
Rodzina jako kategoria aksjologiczna, op. cit., s. 69.
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Cf. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, op. cit., s. 403; cf. H.
Skorowski, Człowiek - Kultura - Świat..., op. cit., s. 169.
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Cf. J. J. Kondziela, Osoba we wspólnocie. Z zagadnień etyki społecznej,
gospodarczej, międzynarodowe, Księgarnia św. Jacka 1987, s. 49; cf. H.
Skorowski, Człowiek – Kultura – Świat..., op. cit., s. 170.
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A. Koperek, Godność człowieka a prawo do wolności w rodzinie,
„Studia Podlaskie” 11 (1996) nr 2 (8), s. 145-157.
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***
Wychowanie prospołeczne w rodzinie do partycypacji w życiu
publicznym stanowi ważny element życia publicznego. Jednostka
rozwijając się w rodzinie nabiera cech społecznych, które w procesie
socjalizacji określają stopień jej zaangażowania społecznego.
Rodzina jako podstawowa społeczność ludzka zaangażowana w
życie społeczne promuje wartości i postawy obywatelskie. Sprzyja to
aktywnej partycypacji obywateli w życiu publicznym.
Patrząc na rodzinę z perspektywy jej potrzeb rozwojowych i
pełnego otwarcia na wartości należy zauważyć, iż rodzina
wychowując na drodze socjalizacji jednostkę do życia społecznego
dla dobra wspólnego promuje określone wartości. Do nich zaliczyć
należy wartości szacunku, przyjaźni, prywatności, miłości
społecznej, solidarności i tolerancji dla różnych poglądów, ale
również dla różnych postaw społecznych. Dobro i wartość rodziny
stanowi podstawę budowania zdrowych relacji społecznych opartych
na fundamencie personalistycznej koncepcji małżeństwa i rodziny.
Summary
Prosocial family education for participation in public life
Family is a basic community of persons. It is also a place of
promoting the civic attitudes. It teaches and educates its members to
engage in the social life. Prosocial family education is the foundation
of citizen participation in public life. The analyzed issue of prosocial
family education for participation in public life has been developed
in the context of the following questions: 1. Prosocial upbringing in
the family as the natural environment for the development of a
person. 2. Prosocial family education as a factor of adaptation and
integration of the person in other communities.
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Współczesne zagrożenia Internetowe wobec dzieci.
Ujęcie karno prawne
1. Wprowadzenie
Obecnie świat jest pełen zagrożeń, które dotykają coraz
młodszych dzieci. Nauczyciele i pedagodzy mając tą świadomość
szukają treści edukacyjnych i metod ich przekazu, które w szerszym
zakresie będą miały znaczenie w ich przeciwdziałaniu. W ramach
szeroko pojętej pedagogiki katolickiej konieczne jest zarówno
przedstawienie istoty moralnej danego zagrożenia, jak i jego
skutków, w tym prawnych. Wiedza prawna pozwala skuteczniej
stworzyć instrument do właściwej reakcji w sytuacji, gdy dziecko
może zetknąć się z sytuacją problemową.
Wśród współczesnych zagrożeń szczególne miejsce zajmuje
Internet. Jest to środowisko bardzo anonimowe i tym samym bardzo
kuszące dla różnych dewiantów czy przestępców, którzy chcą
wykorzystać niewiedzę i łatwowierność dzieci do swoich celów.
Celem referatu jest wskazanie karno-prawnej strony zagrożeń
dotyczących dzieci i młodzieży oraz wskazanie tych aspektów, które
mogą mieć znaczenie na programy nauczania w duchu pedagogiki
katolickiej.
2. Zagrożenia internetowe wobec dzieci
Masowość Internetu, a szczególnie jego zasięg działania powodują, że ma on szczególny charakter na tle innych środków
społecznego przekazu. Możliwości przestępców są olbrzymie. Dzieci
i młodzież są często zbyt ufne, czują się też zbyt pewnie,
bezpiecznie, siedząc przed komputerem. Te kontakty to zabawa,
jednak, gdy spotkają się z osobą, która skutecznie manipuluje
emocjami, dziecko może w niekontrolowany przez siebie sposób
zostać wykorzystane lub podstępnie nakłonione do popełnienia
przestępstwa.
Młodzi internauci często korzystają w Internecie z serwisów
komunikacyjnych oraz społecznościowych. Standardem stało się już
zawieranie w Internecie znajomości. Jednak należy mieć na uwadze,
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że kontakty online mogą stanowić dla dzieci duże zagrożenie,
szczególnie w sytuacji, kiedy mogą prowadzić do spotkania w
rzeczywistym świecie. Te sytuacje wykorzystują między innymi
pedofile, przedstawiciele różnych sekt, ruchów neonazistowskich, a
nawet dealerzy narkotyków i coraz bardziej popularnych dopalaczy.
Często informacje pozyskane z Internetu, np. umieszczane przez
dzieci na różnych stronach, nawet z grami, mogą stanowić cenne
źródło informacji dla przestępców. Szczegółowo opisywane
codzienne wydarzenia mogą być wykorzystane w nielegalny sposób.
Szczególnym przypadkiem jest publikowanie wypaczonych zdjęć i
treści, które zniesławiają i znieważają dziecko. Jest to tzw.
cyberprzemoc, która dotyczy prześladowania, zastraszania, nękania,
wyśmiewania innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi
typu elektronicznego takich jak: e-mail, SMS, witryna Internetowa
czy forum dyskusyjne. Manipulując psychiką dziecka, przestępcy
doprowadzić mogą nawet do jego samobójstwa. Problem
cyberprzemocy dotyczy też samych dzieci, które w sposób
nieświadomy mogą same stać się sprawcami tego typu przestępstw.
Ich nieznajomość prawa może rodzić duże niebezpieczeństwo
popadnięcia w konflikt z prawem. Tym samym tylko właściwa
wiedza na temat tych zagrożeń oraz skutków prawnych, również
wobec samych dzieci czy młodzieży może skutecznie przeciwdziałać
zagrożeniom.
Aby wskazać, jaki to problem można przedstawić dane
dotyczące spraw, które odbyły się w ostatnich latach (tabela 1).
Tabela 1. Liczba przestępstw związanych z zagrożeniem
cyberprzemocą, wymuszenie czynności seksualnej i gwałtem oraz
porwaniem w odniesieniu do dzieci i młodzieży w latach 2000, 2006
i 2012
Opis przestępstwa
Cyberprzemoc

Przepis
Kodeksu
karnego

Art.
Uporczywe nękanie
190a. § 1.
Podszywanie się pod inną osobę,
Art.
wykorzystując jej wizerunek lub 190a. § 2.
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liczba przestępstw
2000

2006

2012

b.d.

b.d.

4021

b.d.

423

b.d.

Opis przestępstwa
inne jej dane osobowe w celu
wyrządzenia jej szkody majątkowej
lub osobistej
Jeżeli następstwem nękania lub
podszywania jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie
Przemoc wobec osoby lub groźba
bezprawna w celu zmuszenia innej
osoby do określonego działania,
zaniechania lub znoszenia
Kto znieważa inną osobę w jej
obecności albo choćby pod jej
nieobecność, lecz publicznie lub w
zamiarze, aby zniewaga do osoby
tej dotarła
Samobójstwo (namową lub przez
udzielenie pomocy)
Wymuszenie czynności seksualnej
i gwałt
Przemoc, groźba bezprawna lub
podstęp, która doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego
Przemoc, groźba bezprawna lub
podstęp, która doprowadza inną
osobę do poddania się innej
czynności
seksualnej
albo
wykonania takiej czynności
Jeżeli sprawca dopuszcza się
zgwałcenia wobec małoletniego
poniżej lat 15
Kto obcuje płciowo z małoletnim
poniżej lat 15 lub dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności
seksualnej lub doprowadza ją do
poddania się takim czynnościom
albo do ich wykonania
Kto
w
celu
popełnienia

Przepis
Kodeksu
karnego

Art.
190a. § 3.
Art.
191. § 1-2.

liczba przestępstw
2000

2006

2012

b.d.

b.d.

11

36343 37588 23357

Art.
216 §1-3

120

195

164

Art. 151.

671

1879

2638

Art.
197. § 1.

1999

2212

1786

Art.
197. § 2.

144

159

154

Art.
197. § 3.

152

147

143

Art.
200. § 1-2.

1223

1993

2003

Art.

b.d.

b.d.

84
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Przepis
Kodeksu
Opis przestępstwa
karnego
przestępstwa określonego w art. 197 200a. § 1§ 3 pkt 2 lub art. 200, jak również
2.
produkowania lub utrwalania treści
pornograficznych,
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego
lub
sieci
telekomunikacyjnej
nawiązuje
kontakt z małoletnim poniżej lat 15,
zmierzając,
za
pomocą
wprowadzenia
go
w
błąd,
wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania sytuacji albo
przy użyciu groźby bezprawnej, do
spotkania z nim (§ 1), a także składa
propozycję obcowania płciowego,
poddania się lub wykonania innej
czynności seksualnej lub udziału w
produkowaniu lub utrwalaniu treści
pornograficznych, i zmierza do jej
realizacji § 2)
Kto małoletniemu poniżej lat 15
prezentuje treści pornograficzne lub
udostępnia mu przedmioty mające
taki charakter albo rozpowszechnia Art.202 §2
treści pornograficzne w sposób
umożliwiający
takiemu
małoletniemu zapoznanie się z nimi
Porwania i handel ludźmi
Art. 189. §
Pozbawienie człowieka wolności
1.
Jeżeli pozbawienie wolności trwało Art. 189. §
dłużej niż 7 dni
2.
Art. 189a.
Handel ludźmi
§ 1.
Uprowadzenie lub zatrzymanie
Art. 211
małoletniego poniżej lat 15

330

liczba przestępstw
2000

2006

2012

14

8

11

564

436

331

66

74

59

b.d.

b.d.

26

230

240

163

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553, z późn. zm. oraz
http://statystyka.policja.pl/

Powyższe zestawienie wskazuje, że problem nękania za
pośrednictwem internetu narasta. Niektóre zdarzenia, które dotyczą
nieletnich nie są rozgraniczane w oficjalnych statystykach, ale
można sądzić, że proceder jest bardzo rozpowszechniony. Bardzo
niepokojące są dane dotyczące nakłaniania do samobójstwa. Ilość
takich spraw w ciągu ostatnich sześciu lat podwoiła się. Duże
zagrożenie występuje w przypadku gróźb lub podstępu, które
doprowadzają inną osobę do obcowania płciowego. Policja notuje
coraz więcej innych przestępstw związanych z wymuszeniem lub
podjęciem czynności seksualnej wobec nieletnich. W 2012 roku
ujawniono 84 sprawy, gdzie do takiej sytuacji doszło za
pośrednictwem Internetu. Również wykrywane są przestępstwa,
mające na celu prezentację materiałów pornograficznych wobec
nieletnich. Ich liczba niestety też rośnie i wiąże się często z
publikacją i rozpowszechnianiem. Zagrożenia, które mogą być
skutkiem zbyt dużego zaufania do innych osób w sieci mogą
dotyczyć porwań i w skrajnym przypadku handlem ludzi. Jednak
dane statystyczne nie wskazują ile takich spraw dotyczy dzieci.
Wzrost problemu w ostatnich latach skłania jednak do zwiększenia
czujności rodziców i nauczycieli wobec tych zagrożeń.
3. Aspekty karno prawne przestępstw internetowych wobec
dzieci
Kodeks karny592 w dość szczegółowy sposób określa sankcje
prawne nielegalnego wykorzystania informacji oraz w zakresie
doprowadzania innej osoby do poddania się innej czynności
seksualnej albo wykonania takiej czynności. Dużym problemem
prawa karnego są także porwania i handel dziećmi.
3.1. Ceberprzemoc

592

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz.
553, z późn. zm. zwany dalej kk
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Cyberprzemoc, jak już wcześniej wspomniano ma wiele odmian.
Jednym z najczęściej spotykanych jest nękanie. Na mocy ustawy z
25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny593 do kk
wprowadzono przepis określający przestępstwo tzw. stalkingu.
Precyzyjne określenie przedmiotu ochrony na mocy art. 190a nie jest
proste. W istocie chodzi tu bowiem o cztery różne warianty tej
wolności, które się nie pokrywają:594
 wolność od wszelkich zamachów na człowieka przez
wywoływanie psychicznego dyskomfortu polegającego na
wzbudzaniu (lub spotęgowaniu) poczucia zagrożenia (art. 190a § 1,
cz. I kk);
 wolność do korzystania z prywatności, tj. sfery egzystencji
emocjonalnej, w której jej dysponent czuje się całkowicie integralny
i wolny od „wizyt nieproszonych gości” (art. 190a § 1, cz. II kk);
 wolność dysponowania własnym wizerunkiem i danymi
osobowymi. Zamach może być podyktowany motywacją majątkową
(art. 190a § 2, cz. I kk) lub motywacją ugodzenia w poziom
komfortu życia osobistego (art. 190a § 2, cz. II kk);
 dodatkowym przedmiotem ochrony prawnokarnej jest życie
(art. 190a § 3 kk).
Za typowe formy nękania uznaje się świadome i zamierzone
działanie sprawcy, które obejmuje powtarzające się akty zbliżania się
do ofiary, np. śledzenie jej, komunikowanie się wbrew jej woli, w
tym przez środki komunikacji możliwe poprzez strony internetowe, a
zwłaszcza składanie niechcianych przez nią propozycji, oświadczeń,
deklaracji itp. Za przestępstwo stalkingu jest uznawane też
oddziaływanie (nękanie) za pośrednictwem osoby jej najbliższej.
Szczególnym typem przestępstwa sankcjonowanego przez art.
190a § 2 kk jest „podszywanie się”. W przypadku internetu może to
być np. nazwa użytkownika, jego dane. Zgodnie z ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za dane osobowe
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z kolei osobą
593

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, Dz.U. z
2011 r. Nr 72, poz. 381.
594
M. Filar, Komentarz do art. 190a kk, w: Kodeks karny. Komentarz, red.
M. Filar, LexisNexis, Warszawa 2012.
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możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można
określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne595.
Podszywanie się to zatem „wszelkie wyobrażalne formy czynu, które
mają wytworzyć przekonanie, iż „podszywacz” jest tą osobą, której
wizerunek czy dane zostały przez niego wykorzystane”596.
Podkreślenia wymaga zatem to, że przestępstwo wskazane w art.
190a § 1 k.k. ma charakter skutkowy, czyli do jego dokonania
konieczne jest wystąpienie skutku w postaci czy to poczucia
zagrożenia po stronie pokrzywdzonego, czy wystąpienie istotnego
naruszenia jego prywatności.
Występki wynikające z art. 190a § 1 i 2 zagrożone są karą
pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 3, a odmiany przestępstw
określone w § 3 zagrożone są karą pozbawienia wolności od 1 roku
do lat 10. Typy podstawowe określone w § 1 i 2 art. 190a ścigane są
na wniosek pokrzywdzonego. Natomiast typy kwalifikowane ścigane
są z oskarżenia publicznego z urzędu.
Pewną odmianą ww. przestępstwa jest wymuszenie określonego
działania, zaniechania lub znoszenia. Bowiem przestępca stosując
różne sztuczki wobec dzieci i młodzieży może ich nakłonić, za
pośrednictwem np. e-maila, komunikatorów (np. Skype, Gadu Gadu)
do zakupu, oddania jakiejś rzeczy, a nawet popełnienia czynu
karalnego, którego nie jest świadome. Przestępstwa tego typu
sankcjonowane są w art. 191, § 1 kk. Przepis ten wskazuje, że
działaniem takim może być przemoc wobec osoby lub groźba
bezprawna. W przypadku omawianych zagrożeń internetowych
najważniejsze znaczenie ma bezprawna groźba. Groźba bezprawna
powinna być rozumiana, zgodnie z definicją ustawową zawartą w
art. 115 § 12 kk, jako zarówno groźba określona w art. 190 § 1, jak i
groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia
595

Zob. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 6.
596
M. Filar, Komentarz do art. 190a kk, [w:] Kodeks karny. Komentarz,
red. M. Filar, LexisNexis, Warszawa 2012.
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wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby
najbliższej. Nie stanowi przy tym groźby bezprawnej zapowiedź
spowodowania postępowania karnego, jeśli ma ona na celu jedynie
ochronę prawa naruszonego przestępstwem597. Zmuszaniem będzie
więc takie oddziaływanie, którego celem jest doprowadzenie
zmuszonego do określonych zachowań. W orzecznictwie podkreśla
się, że istota przestępstwa nie wiąże się z tym, do czego się zmusza,
lecz z tym, że zmusza się środkami niedozwolonymi przez prawo598.
Występek z § 1 zagrożony jest karą pozbawienia wolności od
miesiąca do 3 lat, a za występek z § 2 grozi sprawcy kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Obydwa występki z
art. 191 k.k. ścigane są w trybie publicznoskargowym (z urzędu).
Oprócz nękania i wymuszeń dziecko korzystając z internetu może
spotkać się też ze znieważaniem. Przestępstwo tego rodzaju jest
sankcjonowane przez art. 216 § 2 kk. Przedmiotem ochrony art. 216 jest
godność człowieka, a zatem „przyrodzona każdemu człowiekowi
wartość, związana z samym człowieczeństwem jednostki ludzkiej
[…]”.599
W kontekście zagrożeń internetowych warto wspomnieć o
cyberbullying-u, które obejmuje także oczernianie, szykanowanie lub
wyszydzanie innych osób za pośrednictwem sieci. Zasięg tego
zjawiska jest coraz szerszy i obejmuje także wpisy na forach
dyskusyjnych, obelżywe komentarze na czatach i blogach.600 Wskazuje
się również w orzecznictwie, że akty agresji słownej przy
wykorzystaniu Internetu są groźniejsze od tradycyjnych pomówień
m.in. z tego powodu, iż materiały mogą być dostępne dla wielu osób,
ponadto, często takie materiały pozostają w sieci na zawsze, szybko się
597

A. Michalska-Warias, Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] M.
Szwarczyk, A. Michalska-Warias, T. Bojarski, J. Piórkowska-Flieger,
Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 461.
598
Wyrok SN z 1 października 1997 r., II KKN 264/96, Prok. i Pr. 1998, nr
2, poz. 3, dodatek.
599
A. Zoll, Kodeks karny: część szczególna: komentarz do art. 117-277
kodeksu karnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 664.
600
Z. Majchrzak, Realna i wirtualna rzeczywistość [w:] Z. Majchrzak, J. F.
Terelak (red.) Agresja wirtualna vs realna. Poglądy i badania, Białystok
2011, s. 28
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rozszerzają a nadzór nad nimi jest praktycznie niemożliwy. Tym
samym, swoboda wielokrotnego powrotu do treści czyni te wpisy
bardziej dostępnymi poznawczo, a zarazem przez fakt pozbawienia ich
pierwotnego
kontekstu,
narażonymi
na
zniekształcające
interpretacje.601
Przedmiotem znieważenia za pośrednictwem Internetu jest
publiczne znieważenie innej osoby, podczas jej nieobecności lub
znieważenie innej osoby podczas jej nieobecności, lecz z zamiarem,
aby zniewaga do tej osoby dotarła (np. za pośrednictwem osoby
trzeciej). W orzecznictwie podkreśla się, że „Przestępstwo zniewagi
polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów
obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie
niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za
<<znieważające<< decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte
normy obyczajowe”602.
Zniewagi poprzez Internet można się dopuścić jedynie przez
działanie. Może to być np. wypowiedź ustna lub pisemna, rysunek,
gest. Wydaje się, że również nagranie filmu lub dźwięku i
umieszczenie na stronie internetowej też wypełnia te znamiona.
Znamiona typu przestępstwa zniewagi zrealizowane są wówczas,
gdy sprawca posługuje się środkami masowego komunikowania.
Za popełnienie przestępstwa zniewagi w Internecie zagrożony
jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku (art. 216 § 2 kk). Skazując za przestępstwo zniewagi przez
Internet, sąd może orzec środek karny w postaci nawiązki na rzecz
pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel
społeczny wskazany przez pokrzywdzonego (art. 216 § 4 kk).
Przestępstwo określone w art. 216 § 2 ścigane jest z oskarżenia
prywatnego.
Wspomniano także o nasilaniu się działań osób, które nakłaniają
przez Internet dzieci i młodzież do popełniania samobójstwa.
Działania takie sankcjonowane są przez art. 151 kk. Podżeganie
601

Wyrok SN - Izba Karna z dnia 16 października 2012 r. V KK 391/2011
LexPolonica nr 4135035 www.sn.pl
602
Postanowienie SN z 7 maja 2008 r. III KK 234/07, Biul. PK 2008, nr 10,
poz. 33.
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zostało określone znamieniem „namawia” zamiast „nakłania”, co
oznacza, że zakres form podżegania został ograniczony do tych
postaci, które są mniej intensywne. Wyłączona jest tu groźba, co
pozwala sądzić, że jej zastosowanie w odniesieniu do żądania
samobójstwa powinno być uznane za dokonanie bądź usiłowanie
zwykłego zabójstwa.
Skutkiem jest targnięcie się na własne życie ofiary, co obejmuje
zarówno dokonanie, jak i usiłowanie samobójstwa, przy czym jednak
musi to być rzeczywiste targnięcie się na własne życie, a nie tylko
pozorowanie samobójstwa, co niekiedy ma miejsce. W orzecznictwie
podkreśla się, że dla występku z art. 212 § 2 k.k. obojętne jest, jakie
cechy posiada jego sprawca, gdyż nie jest to przestępstwo
indywidualne603.
Przestępstwo to jest przestępstwem powszechnym; jego sprawcą
może być każdy, kto wykona czynności polegające na namawianiu
lub udzielaniu pomocy drugiej osobie do popełnienia samobójstwa.
Przestępstwo podżegania lub nakłaniania do samobójstwa jest
zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 i jest
ścigane w trybie publicznoskargowym.
3.2. Przestępczość na tle seksualnym
Internet wykorzystywany jest też do nakłaniania nieletnich do
spotkania i wymuszania obcowania płciowego, albo dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania.
Przestępstwo podstępnego doprowadzania innej osoby do
obcowania płciowego regulowane jest art. 197 § 1 a innej czynności
seksualnej art. 197 § 2 kk. Obcowanie płciowe, obejmuje swym
zakresem przede wszystkim klasyczny akt spółkowania
heteroseksualnego (kopulacji heteroseksualnej), jak również
wszelkie jego surogaty polegające na bezpośrednim kontakcie
płciowych części ciała jednego z uczestników aktu z częściami ciała
drugiego uczestnika (np. stosunek oralny oraz analny hetero- i
homoseksualny). Również wkładanie rąk do narządów rodnych
kobiety i ich penetracja, a nie jedynie zewnętrzne ich dotykanie
603

Wyrok SN - Izba Karna z dnia 16 października 2012 r. V KK 391/2011
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realizuje znamiona obcowania płciowego604. Warto podkreślić też
stanowisko, że w wypadku obu rodzajów zgwałcenia w relacji
sprawca-ofiara możliwe są wszelkie konfiguracje płci605.
„Inna czynność seksualna to wszelkie zachowania o seksualnym
wyrazie i intencji, polegające na cielesnym kontakcie uczestników
takiego czynu lub przynajmniej cielesnym i mającym charakter
seksualny zaangażowaniu ofiary (np. dotykanie narządów płciowych
ofiary, zmuszanie jej do onanizowania innej osoby, do obnażania czy
onanizowania się, wykonywania określonych cielesnych manipulacji
seksualnych)”606. Jednak doprowadzenie ofiary do uczestnictwa w
wydarzeniach o seksualnym wyrazie, w które nie jest ona jednak
zaangażowana cieleśnie (np. obserwowanie obnażania się czy
onanizowania się innej osoby) - może stanowić naruszenie art. 191
kk).
Doprowadzenie do obcowania płciowego lub poddania się albo
wykonania innej czynności seksualnej oznacza przywiedzenie ofiary
środkami opisanymi w art. 197 § 1 do takiego stanu, w którym wbrew własnej woli lub przynajmniej w braku pozytywnej decyzji
co do podjęcia określonych czynności seksualnych - staje się ona
uczestnikiem takich czynności. Do dokonania przestępstwa
określonego w art. 197 nie jest konieczne, aby sprawca, który
doprowadził ofiarę do określonego powyżej czynu, sam brał w nim
udział. Może to być bowiem inna osoba (np. współsprawca)607.
Warto tu wspomnieć o podstępnym działaniu wobec nieletniego,
które opiera się na błędzie ofiary. Podstępem będzie więc, zgodnie z
orzecznictwem zarówno wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie
błędu ofiary co do przesłanek jej procesu motywacyjnego, w wyniku
604

Wyrok SA w Katowicach z 9 listopada 2006 r., II AKa 323/06, KZS
2007, nr 1, poz. 62, a także wyrok SN z 24 czerwca 2008 r., III KK 47/08,
LexPolonica nr 2207088
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M. Filar, Komentarz do art. 197 kk, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red.
M. Filar, LexisNexis, Warszawa 2012.
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Zob. uchwałę SN z 19 maja 1999 r., I KZP 17/99, OSP 1999, nr 12, poz.
224; wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., III KK 187/04, OSNSK 2005, poz. 698.
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którego ofiara podjęła decyzję aprobującą czyn sprawcy, jak i takie
zachowanie sprawcy, które przez wprowadzenie w błąd lub
wykorzystanie błędu ofiary doprowadza ją do stanu, w którym nie
można podjąć lub zrealizować decyzji woli ze względu na
wyłączenie zdolności poznawczych, decyzyjnych czy ruchowych608.
W art. 197 § 3 wskazuje się na czyn „dopuszcza się zgwałcenia”.
Przykładem może być działanie, jeżeli ktoś „doprowadza”
małoletniego poniżej 15. roku życia, a sam nie podejmuje
określonego czynu o charakterze seksualnym, gdyż czynu takiego
dopuściła się inna osoba, to będzie i tak odpowiadał jak za dokonanie
tego przestępstwa w formie sprawczej, gdyż doprowadzenie nie
oznacza równocześnie „dopuszczenia się”, a więc przestępstwo to
nie jest własnoręczne.609
Za popełnienie czynu określonego w § 1 przewidziana jest kara
pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12, czyn zaś opisany w § 2
zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Za
kwalifikowane typy przestępstwa zgwałcenia przewidziana jest kara
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 3) lub kara
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (§ 4).
Przestępstwo zgwałcenia ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.
Szczególnej ochronie poddano osoby małoletnie poniżej lat 15.
Sankcje karne za obcowanie płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub
dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub
doprowadzania jej do poddania się takim czynnościom albo do ich
wykonania reguluje art. 200 kk. Warto podkreślić, że dla
wyznaczania
prawidłowej
granicy
między
niekaralnym
przygotowaniem do przestępstwa z art. 200 § 1, w postaci
doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do poddania się
czynnościom seksualnym lub do ich wykonania, a usiłowaniem
dokonania takiego przestępstwa istotne znaczenie będą miały
występujące łącznie takie elementy zachowania sprawcy, jak:
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z małoletnim, sprecyzowanie
celu działania określającego seksualny charakter czynności, którym
608
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338

ma się poddać małoletni, i zastosowanie środków, które mają
oddziaływać na sferę wolicjonalną małoletniego610.
W art. 200 § 2 przewidziano natomiast odpowiedzialność karną
za prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności
seksualnej w celu zaspokojenia seksualnego. Zgodnie z tym
przepisem zachowanie sprawcy, a więc przedstawianie z zamiarem
obejrzenia czynności seksualnej (obcowania płciowego lub innej
czynności seksualnej), ma być podjęte w celu zaspokojenia
seksualnego.
Za popełnienie czynów penalizowanych w art. 200 przewidziany
jest taki sam ustawowy wymiar kary, tj. kara pozbawienia wolności
od 2 do 12 lat. Przestępstwa określone w art. 200 ścigane są z
oskarżenia publicznego (z urzędu).
Dla omawianych zagadnień zagrożeń szczególne znaczenie ma
art. 200a kk. Wskazuje on szczególną formę popełnienia
przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak
również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych.
Dotyczy ona nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 za
pośrednictwem Internetu, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go
w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do
spotkania z nim. Jest to bowiem sytuacja bardzo groźna i brzemienna
w skutkach dla dzieci i młodzieży. Zastosowanie tych środków
zgodnie z zamiarem sprawcy zmierza do doprowadzenia do jego
spotkania z tym małoletnim, którego celem jest popełnienie wobec
niego przestępstw z art. 197 § 3 pkt 2, art. 200 lub art. 202 § 3 lub 4
kk.
Nie jest istotne, jakiej konkretnie okoliczności błąd małoletniego
ma dotyczyć (praktycznie najczęściej dotyczyć on będzie wieku
osoby „zapraszającego”, który podaje się za rówieśnika
małoletniego). Ważne jest jedynie, by małoletni podjął decyzję o
nawiązaniu kontaktu ze sprawcą właśnie pod jego wpływem. Co
ważne, dla dokonania powyższego przestępstwa (w obu jego
postaciach) nie jest istotne, czy sprawca doprowadził w efekcie do
610
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celu, do którego zmierzał, tj. czy określone w nich czynności
seksualne z małoletnim istotnie nastąpiły.
Drugi typ czynu zabronionego polega na tym, że sprawca za
pośrednictwem Internetu składa małoletniemu poniżej lat 15
propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej
czynności seksualnej albo udziału w produkowaniu lub utrwalaniu
treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji. Czyny te
określane są w doktrynie jako „grooming, co w języku angielskim
oznacza m.in. przygotowanie. Termin ten stosowany jest także na
określenie zachowania polegającego na uwodzeniu dzieci w
Internecie”611. Przykładem tego typu zachowania jest np. nawiązanie
kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 poprzez wysłanie do niego emaila, w którym podając się za jego kolegę, sprawca prosi o
spotkanie.
Za popełnienie przestępstwa przewidzianego w § 1 art. 200a
ustanowiono karę pozbawienia wolności do lat 3. Popełnienie czynu
opisanego w § 2 tego przepisu zagrożone jest grzywną, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przestępstwa te ścigane są z oskarżenia publicznego (z urzędu).
Dzieci i młodzież mogą być też narażone na udostępnianie mu
treści pornograficznych. W tym kontekście Kodeks karny przewiduje
sankcje w art. 202. § 2. Fakt, iż sprawca nie działa publicznie lub że
małoletni wykazał chęć zapoznania się z ową treścią lub wejścia w
posiadanie nośnika, nie wyłącza jego odpowiedzialności karnej.
Rozpowszechnianie będzie uznane za przestępstwo w rozumieniu art. 202
§ 2 wówczas, gdy prowadzone będzie w taki sposób, iż małoletni bez
stosowania środków i procedur nadzwyczajnych, a jedynie przy
stosowaniu środków i procedur typowych, będzie mógł zapoznać się z
określonymi treściami. Karze podlega również rozpowszechnianie treści
pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15
zapoznanie się z nimi. Takim zachowaniem jest np. zamieszczenie treści
pornograficznych w Internecie bez specjalnych zabezpieczeń
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uniemożliwiających dotarcie do tych treści przez małoletniego612. Czyn
przewidziany w art. 202 § 2 zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo te ścigane jest
z oskarżenia publicznego (z urzędu).
3.3. Porwania i handel dziećmi
Za pośrednictwem internetowych środków komunikacji może
dojść do spotkania. Samo spotkanie z małoletnim jest już karane.
Jednak oprócz wcześniej wspomnianych czynów na tle seksualnym
dużym zagrożeniem są porwania oraz późniejszy handel dziećmi.
Porwania regulowane są w Kodeksie karnym w art. 189 i 252,
natomiast w odniesieniu do małoletniego regulacje znajdują się w
art. 211 kk. Zgodnie z art. 189. § 1 porwanie narusza wolność
człowieka. Ustawa nie precyzuje sposobów pozbawienia wolności.
Mogą to być wszelkie techniczne sposoby uniemożliwienia
swobodnego przenoszenia się na inne miejsce. Czyn może
przybierać formę działania w postaci zastosowania przemocy (np.
skrępowanie ofiary, wepchnięcie jej do pomieszczenia, które
następnie zostaje zamknięte), groźby (np. zakazania opuszczenia
pomieszczenia pod groźbą pozbawienia życia), podstępu (np.
zaaplikowanie osobie środka odurzającego) itp. Może też przybierać
postać zaniechania (np. niezwolnienie przez funkcjonariusza osoby
zatrzymanej po upływie terminu zatrzymania)613.
Pozbawienie wolności stanowi występek zagrożony karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (typ podstawowy) i od
roku do lat 10 (w przypadku długotrwałego przetrzymywania i gdy
łączyło się ze szczególnym udręczeniem). Jeżeli natomiast
pozbawienie wolności w jakimkolwiek typie połączone było ze
szczególnym okrucieństwem, kara pozbawienia wolności nie może
być krótsza od lat 3. Ściganie następuje z oskarżenia publicznego.
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W sytuacji porwania w celu wymuszenia określonego
zachowania się zastosowanie ma art. 252 kk. § 1. Przedmiotem
ochrony jest prawo organu państwowego, samorządowego,
instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, a także grup
osób do zgodnego z ich wolą zachowania. Przepis chroni także życie,
zdrowie oraz wolność człowieka. Przedmiotem czynu jest zakładnik,
czyli „człowiek zatrzymany przez okupanta, terrorystę, porywacza
itp. mający odpowiadać swoją osobą za zachowanie się innych osób
lub za niewykonanie przez jakieś władze lub jakąś grupę ludzi żądań
napastnika”614.
Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa wzięcia
zakładnika (zachowanie się sprawcy) wyczerpane zostaną w
następujących sytuacjach:
 sprawca bierze (porywa) zakładnika i następnie go przetrzymuje,
 sprawca bierze (porywa) zakładnika, lecz go nie
przetrzymuje, przekazuje go bowiem innej osobie w celu
przetrzymywania,
 sprawca bierze zakładnika, lecz natychmiast następuje jego
uwolnienie, co wyklucza przypisanie sprawcy przetrzymywania
wziętego zakładnika,
 sprawca sam nie bierze zakładnika, lecz - wziętego przez
kogoś innego - przetrzymuje.
Kodeks karny za ten czyn karze pozbawieniem wolności na czas
nie krótszy od lat 3. Jednak, jeżeli ww. czyny łączyły się ze
szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolności. Dla osób, które czynią przygotowania do tego
przestępstwa przewidziano karę pozbawienia wolności do lat 3.
Na szczególną uwagę zasługuje art. 211 kk, który dotyczy
uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego poniżej lat 15. Celem
tego przepisu jest, oprócz zapewnienia prawidłowych warunków
opieki i nadzoru, także ochrona przed uprowadzeniem lub
zatrzymaniem małoletniego. Uprowadzenie lub zatrzymanie
podopiecznego jest przestępstwem tylko wtedy, gdy jest popełnione
614
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wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru. Zgoda lub jej
brak po stronie podopiecznego nie ma znaczenia. Dla dokonania
przestępstwa z art. 211 nie jest również konieczne naruszenie praw
osoby poddanej opiece.
Uprowadzenie oznacza porywanie, zabieranie lub zwykłe
przemieszczenie podopiecznego z dotychczasowego miejsca pobytu
w inne miejsce. Wiąże się to z faktycznym pozbawieniem
możliwości wykonywania w stosunku do niego dotychczas
sprawowanej opieki lub nadzoru przez osoby uprawnione. Nie musi
ono być zrealizowane przemocą lub podstępem, ale także może być
wynikiem wykorzystania nieobecności lub nieuwagi osoby
uprawnionej. Uprowadzenie ma miejsce również wtedy, gdy
zabranie osoby pozostającej pod opieką lub nadzorem nastąpiło za
jej zgodą. Poza tym uprowadzenie nie musi być połączone z
rozpoczęciem sprawowania władzy nad podopiecznym, np.
uprowadzający może go następnie porzucić lub oddać pod opiekę
osób trzecich. Osoba, która dopuściła się uprowadzenia małoletniego
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i jest ścigany z urzędu.
Warto też wspomnieć o tym, że uprowadzenie podopiecznego
może wywołać różne skutki. Możliwe są wówczas kwalifikacje
prawne czynu z art. 211 w ramach zbiegu przepisów:615
 jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie łączyło się z
pozbawieniem wolności podopiecznego (przy jednoczesnym braku
zgody na pozbawienie wolności), możliwy jest kumulatywny zbieg
art. 211 z art. 189 kk;
 jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie naraziło podopiecznego
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, możliwy jest kumulatywny zbieg art. 211 z
art. 160 § 1 lub 3 kk;
 jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie spowodowało u
podopiecznego skutki, o których mowa w odrębnych przepisach, np.
art. 156 § 1, art. 157 § 1 lub 2 albo art. 217 § 1 kk, możliwy jest
kumulatywny zbieg tych przepisów z występkiem z art. 211 kk;
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 jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie połączone było ze
stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby
uprawnionej do sprawowania opieki lub nadzoru bądź wobec osoby
podlegającej opiece lub nadzorowi, możliwy jest kumulatywny zbieg
art. 211 z art. 191 § 1 kk.
Skutkiem spotkania z małoletnim a potem jego porwania może
też być handel ludźmi. Zgodnie z Kodeksem karnym sankcje za ten
czyn przewiduje art. 189a. § 1 i 2. W art. 115, § 22 kk wskazano, że
handlem ludźmi jest „werbowanie, transport, dostarczanie,
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z
zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia,
podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego
położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej
opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet
za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych
formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o
charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub
innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo
w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom
ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi
ono handel ludźmi”. Ze względu na ww. definicję popełnienie tego
przestępstwa wymaga zamiaru bezpośredniego. Przesądzają o tym
zarówno wymienione środki działania, jak i wymóg celowości.
Czyn handlu dziećmi sankcjonowany jest karą pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 3, a dla osoby, która czyni
przygotowania do popełnienia tego przestępstwa obowiązuje kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
4. Wytyczne dla edukacji dzieci i młodzieży
Wydaje się, że informacje prawne wplecione w pedagogiczne
programy wychowawcze, również w nauce katolickiej, mogą
skutecznie odstraszać dzieci i młodzież od niebezpiecznych
kontaktów, czy dopuszczania się cyberprzestępstw. Wykształtowanie
wśród dzieci odpowiedniej postawy wobec tego typu zachowań
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może być skutecznym orężem w walce ze współczesnymi
zagrożeniami.
W raporcie z badania dotyczącego stanu i perspektyw edukacji
prawnej w Polsce wskazano, że w propagowaniu prawa poważnym
zagrożeniem jest brak wystarczającego wsparcia dla nauczycieli,
którzy prowadzą edukację prawną. Podkreślana jest też ich własna
niechęć do pogłębiania wiedzy. Jednak ucząc prawa niekompetentnie
można zrobić więcej złego niż dobrego616. Dlatego w omawianym
zakresie współczesnych zagrożeń internetowych wobec dzieci warto
przygotować pewne informacje w formie syntetycznej, tak by były
zrozumiałe zarówno dla nauczycieli jak i dzieci i młodzieży.
Zaproponowałam zatem zestawienie, ukazane w tabeli 2.
Tabela 2. Kary i tryb ścigania przestępstw popełnionych wobec
nieletnich z wykorzystaniem internetu
Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
Cyberprzemoc
na wniosek
Uporczywe 190a. § 1 do lat 3
pokrzywdz
nękanie
onego
Podszywanie
na wniosek
się pod inną 190a. § 2 do lat 4
pokrzywdz
osobę
onego
Jeżeli
następstwem
nękania lub
podszywania
od roku do
190a. § 3
z urzędu
jest
lat 10
targnięcie się
pokrzywdzon
ego na
616
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Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
własne życie
Przemoc
wobec osoby
lub groźba
bezprawna w
celu
zmuszenia
191. § 1 do lat 3
z urzędu
innej osoby
do
określonego
działania,
zaniechania
lub znoszenia
Przemoc
wobec osoby
lub groźba
bezprawna w
od 3 mies.
celu
191. § 2
z urzędu
do lat 5
wymuszenia
zwrotu
wierzytelnoś
ci
Kto znieważa
inną osobę w
jej obecności
albo choćby
pod jej
z
nieobecność,
oskarżenia
lecz
216 §1
TAK
TAK
prywatneg
publicznie
o
lub w
zamiarze,
aby zniewaga
do osoby tej
dotarła
Kto znieważa
nawiąz
z
Art.216 §2 do roku
TAK
TAK
inną osobę za
ka na oskarżenia
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Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
pomocą
rzecz prywatneg
środków
pokrzy
o
masowego
wdzone
komunikowa
go,
nia
albo na
inny
cel
społecz
ny
wskaza
ny
przez
pokrzy
wdzone
go
Samobójstwo
(namową lub
od 3 mies.
przez
151
z urzędu
do lat 5
udzielenie
pomocy)
Wymuszenie czynności seksualnej i gwałt
Przemoc,
groźba
bezprawna
lub podstęp,
która
doprowadza
inną osobę do
obcowania
płciowego
Przemoc,
groźba
bezprawna
lub podstęp,
która

od lat 2 do
12

-

-

-

na wniosek
pokrzywdz
onego

od 6
197. § 2 miesięcy do
lat 8

-

-

-

na wniosek
pokrzywdz
onego

197. § 1
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Przepis
Opis
Kodeksu
przestępstw
karnego
a
doprowadza
inną osobę do
poddania się
innej
czynności
seksualnej
albo
wykonania
takiej
czynności
Jeżeli sprawca
dopuszcza się
zgwałcenia
197. § 3
wobec
małoletniego
poniżej lat 15
Kto obcuje
płciowo z
małoletnim
poniżej lat 15
lub dopuszcza
się wobec
takiej osoby
innej
200. § 1
czynności
seksualnej lub
doprowadza ją
do poddania
się takim
czynnościom
albo do ich
wykonania
Kto w celu
zaspokojenia
seksualnego
200. § 2
prezentuje
małoletniemu
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Kara
Tryb
ścigania
Pozba- ogranigrzywn
wienia
czenie
Inne przestępst
a
wa
wolności wolności

nie krótszy
od lat 3

-

-

-

na wniosek
pokrzywdz
onego

od lat 2 do
12

-

-

-

z urzędu

od lat 2 do
12

-

-

-

z urzędu

Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
poniżej lat 15
wykonanie
czynności
seksualnej
Kto w celu
popełnienia
przestępstwa
określonego w
art. 197 § 3
pkt 2 lub art.
200, za
pośrednictwe
m Internetu
nawiązuje
kontakt z
małoletnim
poniżej lat 15,
zmierzając, za
200a. § 1 do lat 3
z urzędu
pomocą
wprowadzenia
go w błąd,
wyzyskania
błędu lub
niezdolności
do należytego
pojmowania
sytuacji albo
przy użyciu
groźby
bezprawnej,
do spotkania z
nim
Kto za
pośrednictwe
m Internetu
200a. § 2 do lat 3
TAK
TAK
z urzędu
mało-letniemu
poniżej lat 15
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Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
składa propozycję
obcowania
płciowego,
poddania się
lub
wykonania
innej
czynności
seksualnej lub
udziału w
produkowaniu
lub utrwalaniu
treści
pornograficznych, i
zmierza do jej
realizacji
Kto
małoletniemu
poniżej lat 15
prezentuje
treści
pornograficzn
e lub
udostępnia mu
przedmioty
mające taki
202 §2
do lat 2
TAK
TAK
z urzędu
charakter albo
rozpowszechn
ia treści
pornograficzn
e w sposób
umożliwiając
y takiemu
małoletniemu
zapoznanie się
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Kara
Tryb
Przepis
ścigania
Opis
Pozba- ograniKodeksu
grzywn
przestępstw
wienia
czenie
Inne przestępst
karnego
a
wa
a
wolności wolności
z nimi
Porwania i handel ludźmi
Pozbawienie
od 3 mies.
człowieka
189. § 1
z urzędu
do lat 5
wolności
Jeżeli
pozbawienie
od roku do
wolności
189. § 2
z urzędu
lat 10
trwało dłużej
niż 7 dni
Jeżeli
pozbawienie
wolności
nie krótszy
189. § 3
z urzędu
łączy się ze
od lat 3
szczególnym
udręczeniem
Handel
189a. § 1
z urzędu
ludźmi
Przygotowani
a do
od 3
popełnienia
189a. § 2 miesięcy do
z urzędu
przestępstwa
lat 5.
handlu ludźmi
Uprowadzenie
lub
zatrzymanie
211
do lat 3
z urzędu
małoletniego
poniżej lat 15
Źródło: opracowanie własne na podstawie: z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

Powyższe informacje ukierunkowane są na wskazanie skutków
prawnych określonych działań oraz trybu ich ścigania. Należy bowiem
uświadomić dzieci i młodzież, że zauważone przestępstwa w Internecie
należy zgłaszać rodzicom czy nauczycielom lub bezpośrednio na
policję. Są bowiem przestępstwa, których ściganie rozpoczyna się na
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wniosek pokrzywdzonego. Warto też zwrócić uwagę dzieciom i
młodzieży, że ich postępowanie może wywierać skutki prawne w
postaci ukarania ich samych lub rodziców, gdy dopuszczą się takich
czynów jak nękanie, znieważanie w Internecie, podszywane się pod
inne osoby, czy zmuszania do podejmowania określonych działań.
Streszczenie
Wśród współczesnych zagrożeń szczególne miejsce zajmuje
Internet. Jest to środowisko bardzo anonimowe i tym samym bardzo
kuszące dla różnych dewiantów czy przestępców, którzy chcą
wykorzystać niewiedzę i łatwowierność dzieci do swoich celów.
Celem referatu jest wskazanie karno-prawnej strony zagrożeń
dotyczących dzieci i młodzieży oraz wskazanie tych aspektów, które
mogą mieć znaczenie na programy nauczania w duchu pedagogiki
katolickiej. W referacie skoncentrowałam się na tych obszarach, gdzie
kodeks karny precyzyjnie określa zachowania uznane za przestępcze.
Dotyczy to zwłaszcza kontaktów z przypadkowymi osobami,
inicjowanymi poprzez portale społecznościowe oraz cyberprzemocą.
Masowość Internetu, a szczególnie jego zasięg działania powodują, że ma on szczególny charakter na tle innych środków
społecznego przekazu. Możliwości przestępców są olbrzymie. Dzieci
i młodzież są często zbyt ufne, czują się też zbyt pewnie,
bezpiecznie, siedząc przed komputerem. Te kontakty to zabawa,
jednak gdy spotkają się z osobą, która skutecznie manipuluje
emocjami, dziecko może w niekontrolowany przez siebie sposób
zostać wykorzystane lub podstępnie nakłonione do popełnienia
przestępstwa.
Standardem stało się już zawieranie w Internecie znajomości.
Jednak należy mieć na uwadze, że kontakty online mogą stanowić
dla dzieci duże zagrożenie, szczególnie w sytuacji, kiedy mogą
prowadzić do spotkania w rzeczywistym świecie. Te sytuacje
wykorzystują między innymi pedofile, przedstawiciele różnych sekt,
ruchów neonazistowskich, a nawet dealerzy narkotyków i coraz
bardziej popularnych dopalaczy.
Często informacje pozyskane z Internetu, np. umieszczane przez
dzieci na różnych stronach, nawet z grami, mogą stanowić cenne źródło
informacji dla przestępców. Szczegółowo opisywane codzienne
wydarzenia mogą być wykorzystane w nielegalny sposób. Szczególnym
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przypadkiem jest publikowanie wypaczonych zdjęć i treści, które
zniesławiają i znieważają dziecko. Manipulując psychiką dziecka,
przestępcy doprowadzić mogą nawet do jego samobójstwa. Problem
cyberprzemocy dotyczy też samych dzieci, które w sposób
nieświadomy mogą same stać się sprawcami tego typu przestępstw. Ich
nieznajomość prawa może rodzić duże niebezpieczeństwo popadnięcia
w konflikt z prawem. Tym samym tylko właściwa wiedza na temat
tych zagrożeń oraz skutków prawnych, również wobec samych
dzieci czy młodzieży może skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom.
Kodeks karny w dość szczegółowy sposób określa sankcje
prawne nielegalnego wykorzystania informacji oraz w zakresie
doprowadzania innej osoby do poddania się innej czynności
seksualnej albo wykonania takiej czynności. Dużym problemem
prawa karnego są także porwania i handel dziećmi. Wykształtowanie
wśród dzieci odpowiedniej postawy wobec tego typu zachowań
może być skutecznym orężem w walce ze współczesnymi
zagrożeniami.
Summary
Contemporary online threats against children – criminal law
approach.
Among contemporary threats the special place belongs to the
Internet. The Internet environment is generally anonymous which is
tempting for various deviants and criminals to use the ignorance and
gullibility of children for their own purposes.
The objective of this report is to present the criminal law
approach to the threats against children and teenagers and to indicate
the aspect which can be important for the curricula in the spirit of
catholic teaching. In this report I concentrated mainly on the domains
where the penal law precisely states which behaviours can be
considered as the criminal ones. It is particularly connected with the
chance meetings with people on social networks and cyber-violence.
The Internet mass-scale, particularly with its range, is the reason
for a special treatment among other mass media. The possibilities of
the criminals there are enormous. Children and youths happen to be
too trustful, they feel too confident, secure in front of their computer
screens. These kind of contacts are generally fun but if they happen
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to encounter a person who can manipulate with their emotions,
children can be abused in the uncontrolled way or encouraged to
commit an offence.
One of the standards of the Internet nowadays is to meet new
people. However, for children on-line contacts can be of a high risk,
especially, if on-line contact can result in the meeting in the real
world. These situations are generally used by paedophiles, sect and
Neo-Nazism movement members, as well as drug dealers and more
and more popular designer drugs.
Quite often the information published by children on various
Internet websites, even the ones connected with computer games, can
be a valuable source of information for the criminals. The detailed
descriptions of everyday activities can also be used in illegal way.
The special case is connected with publishing warped images and
content, which slander and insult children. Manipulating with the
psyche of children by the criminal can even lead to the suicide. The
problem of cyber-violence can affect children themselves as unaware
perpetrators. Their lack of jurisprudence can result in a high risk of
the conflict with the law. That is why, proper knowledge of possible
threats and their legal effect to both children or teenagers can be an
effective way of preventing these kinds of threats.
The penal law precisely describes legal sanctions of illegal use of
information and in the domain of being the object of sexual abuse of any
kind or being the initiator of such an action. The significant issues of
penal law are also kidnapping and trafficking of children. Working with
children to create a proper attitude towards these kind of behaviours can
be an effective weapon to fight with contemporary threats.
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Mateusz Paluch (KUL)

Pornografia w internecie-przeciwdziałania
Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł ludzkości wiele zagrożeń
związanych z postępem technologii i komunikacji. Dziś zakup
narkotyków jest o wiele prostszy niż dwadzieścia lat temu. Zmiany
ustrojowe, liberalizacja życia i źle pojmowana definicja wolności,
sprawiły, że granice między dobrem a złem, tym co zgodne z
prawem a tym co bezprawne, dla szarego obywatela zostały zatarte.
Wiele czynników kryminogennych zostało w ostatnich latach jeszcze
bardziej obostrzonych. Pornografia jest właśnie jednym z tych
czynników. Rozważając temat przeciwdziałania pornografii w
internecie warto odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
Po pierwsze: Przeciwko czemu walczymy?
Pornografia jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, lecz
wyprowadzenie jej definicji nie jest niemożliwe. Trudność ta wynika
między innymi z niewyraźnej jedynie na pierwszy rzut oka granicy,
dzielącej pornografię od erotyki. Granicę tą należy dostrzec, bowiem
jedynie dzięki tej wiedzy, możliwe jest odróżnienie czynu
zabronionego w art. 202 kk od propagowania sztuki.
Trudności w zdefiniowaniu pornografii oraz treści
pornograficznych wynikają z ocennego charakteru tych pojęć. Każda
definicja pornografii powinna być traktowana jako narzędzie, które
w swoim zadaniu powinno wspomagać dokonywanie oceny.
Ostateczna decyzja czy dana treść ma charakter pornograficzny czy
też nie, należeć więc będzie do podmiotu oceniającego. Przy próbie
oceny czy dana treść ma charakter pornograficzny, należy zachować
szczególną ostrożność z uwagi na fakt niedoskonałości, które
zawiera gro definicji. Ze wspomnianych niedoskonałości, możliwe
jest zakwalifikowanie jako treść pornograficzna przykładowo
fragmentu utworu literackiego opisującego stosunek seksualny, czy
też akt. Przy tym należy zwrócić uwagę na aspekty społeczne,
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psychologiczne i prawne617.
Innym powodem, który jest źródłem problemów z definicją
pornografii jest tendencja do poszukiwania definicji doskonałej bez
brania pod uwagę samej istoty pornografii. Brak definicji doskonałej
i niezmiennej nie oznacza jednak naruszenia gwarancyjnej funkcji
prawa karnego618.
Wśród licznych definicji pornografii pojawia się również pogląd
jakoby pornografii nie dało się jednoznacznie określić czy wyjaśnić.
Pogląd ten zaprzecza racji bytu art. 202 kk w związku z naczelną
zasadą prawa karnego nullum crimen sine lege. Nie jest to jednak
jedyne ze znamion ocennych, występujących w kodeksie karnym.
Nie jest więc konieczne stworzenie definicji legalnej pornografii.
Mogłoby to bowiem dostarczyć więcej pytań i nieścisłości z uwagi
na problem istnienia już wielu, nierzadko bardzo różniących się od
siebie definicji619.
We wszystkich definicjach pornografii, część cech pozostaje
niezmienna. Pierwszą z nich jest przedstawienie płciowości
człowieka. Drugą oderwanie aspektu seksualnego od miłości,
koncentracja jedynie na technicznych kwestiach zaspokojenia
seksualnego. Trzecią zdepersonalizowany charakter treści. Może się
to odbywać poprzez zaprezentowanie ludzkich organów płciowych
bezpośrednio w bezpośrednim zetknięciu. Czwartą wystąpienie
pobudzenia seksualnego. Sporne jest, czy pobudzenie seksualne
powinno pojawić się już w zamiarze twórcy danego dzieła, czy też
dopiero u odbiorcy. Cechy te powinny wystąpić jednocześnie.620
Sąd Najwyższy, definiując pojęcie „treści pornograficznych”
ograniczył się jedynie do prawnego aspektu, stwierdzając, że pojęcie
to nie jest pojęciem seksuologicznym czy medycznym. Zdefiniował
on treści pornograficzne jako zawartą w utrwalonej bądź
nieutrwalonej formie prezentację czynności seksualnych człowieka,
zarówno pozostające w zgodzie z aspektem biologicznym jak i nie,
617

J. Warylewski, Pornografia – próba definicji, [w:] M. Mozgawa (red.),
Pornografia, Lex a Wolters Kluwer buisness, Warszawa 2011 s. 21-22.
618
M. Derlatka, Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege,
Prok. i pr. 11/2005, s. 147 i nast.
619
Tamże, s.147 i nast.
620
Warylewski, jw. s. 11-22.
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której istotą jest przekaz określonych idei. Ponadto, zdaniem Sądu
Najwyższego biegły seksuolog nie jest w stanie ocenić czy dana treść
ma charakter pornograficzny czy nie, może jedynie określić wpływ
danej treści na odbiorcę. Oceny czy dana treść jest treścią
pornograficzną może dokonać jedynie sąd. Dzieła artystyczne i
naukowe, również mogą zawierać treści pornograficzne.
Pozaustawowy kontratyp sztuki i nauki determinuje zaś brak
karalności w przypadku tychże621.
Erotyka jest pojęciem nie tyle szerszym, co pornografia, lecz
zgoła odmiennym. Cechą wspólną obydwu tych pojęć jest
nawiązywanie do seksualnej sfery życia człowieka. To, co odróżnia
erotykę od pornografii, to cel, który przyświecał autorowi podczas
tworzenia danego dzieła. Treść erotyczna, w zamyśle autora nie
miała bowiem wywoływać podniecenia seksualnego, lecz jedynie
ukazywać piękno ludzkiego ciała. Ponadto, treść erotyczna nie
depersonalizuje seksualnej aktywności człowieka, wiąże ją z
miłością i zaangażowaniem. Treści erotyczne mogą nawet jedynie
kojarzyć się z seksualnością, nie odnosząc się do niej bezpośrednio.
Niestety, granica między erotyką a pornografią jest bardzo
niewyraźna w odbiorze, zwłaszcza w internecie.
Podsumowaniem tych krótkich rozważań na temat definicji
pornografii, niech będą słowa Jana Pawła II zawarte w książce
„Miłość i odpowiedzialność”: „Pornografia to wyraźna tendencja do
takiego zaakcentowania w dziele sztuki momentu sexus w odtworzeniu
ciała ludzkiego czy też w odtworzeniu miłości oraz osób, które ją
przeżywają, która to tendencja zmierza do wywołania u odbiorcy tego
dzieła, czytelnika lub widza przeświadczenia, iż wartość seksualna jest
jedyną istotną wartością osoby, a miłość nie jest niczym więcej jak
przeżywaniem czy też współprzeżywaniem tych tylko wartości.
Tendencja taka jest szkodliwa, niszczy, bowiem całkowity obraz tego
ważnego fragmentu ludzkiej rzeczywistości, jaki stanowi miłość kobiety
i mężczyzny. Prawda, bowiem o ludzkiej miłości leży zawsze w
odtworzeniu wzajemnego stosunku osób, bez względu na to, jak
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Wyrok SN z dnia 23.11.2010 r, (IV KK 173/10), LEX nr 667510
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bardzo w tym stosunku dominowałyby wartości sexus”622.
Trudności ze zdefiniowaniem samego pojęcia treści
pornograficznych powodują problemy ze zdefiniowaniem
poszczególnych rodzajów pornografii. Część granic pomiędzy
jednym rodzajem a drugim jest zatarta i niewyraźna.
Przed określeniem rodzajów pornografii należy wymienić formy,
które zjawisko to, może przybrać. We wspomnianym wyżej wyroku
Sądu Najwyższego, podnosi się, że pornografia może przybrać formę
utrwaloną bądź nieutrwaloną. Formą nieutrwaloną mogą być w myśl
tego wyroku prezentacje, pokazy na żywo czy też wykłady. W formie
utrwalonej, w której występuje w internecie, pornografia przybiera
postać filmu, zdjęcia, czasopisma, obrazu, książki i innych623.
Obecnie można wyróżnić trzy rodzaje pornografii: 1)
pornografię twardą – hard core, 2) pornografię miękką – soft core, 3)
pornografię dziecięcą. Kryteria wyznaczające te podzbiory są różne.
W zasadzie, prawidłowy podział na pornografię twardą i miękką
powinien być podziałem dychotomicznym i całkowicie rozłącznym.
Pornografia dziecięca, w zależności od przyjętej koncepcji
pornografii twardej może być jej podzbiorem, bądź też tworem na
pograniczu pomiędzy pornografią twardą a miękką.624
Według jednej z koncepcji, której autorem jest J. R. Kirk,
pornografią twardą są treści przedstawiające akty bestialstwa,
tortury, kazirodztwo, sadomasochizm i zniewolenie. Sądy
amerykańskie uznały za pornografię twardą treści prezentujące orgie
i stosunki analne. Do pornografii miękkiej specjaliści zza oceanu
zaliczają przedstawienie stosunku dopochwowego między jedną
kobietą a jednym mężczyzną625.
Polska próba rozróżnienia twardej i miękkiej pornografii w dużej
mierze opiera się na regulacjach zawartych w kodeksie karnym. Za
pornografię twardą uznaje się treści prezentujące stosunki seksualne
z dziećmi i zwierzętami oraz przemoc podczas aktów seksualnych.
Pornografia
twarda
zaś,
to
treści
przedstawiające
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zdepersonalizowaną nagość a przede wszystkim narządy płciowe,
praktyki masturbacyjne, stosunki seksualne oraz inne zachowania
seksualne typowe dla danej obyczajności626.
Pomimo wątpliwości co do rozróżnienia pornografii twardej i
miękkiej bezsprzeczną kwestią pozostaje uznanie pornografii
dziecięcej za wyjątkowo karygodną i szkodliwą. Definicja legalna
pornografii dziecięcej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 marca 2010 roku, określa ją jako wszelkie materiały
ukazujące dziecko, bądź osobę wyglądającą na dziecko
uczestniczące w rzeczywistych bądź symulowanych zachowaniach o
charakterze seksualnym, bądź ukazują jej organy płciowe w celach
głównie seksualnych627.
Po drugie: Dlaczego walczymy?
W chaosie powstałym w próbach zdefiniowania pornografii
jedno jest niewątpliwe: zagrożenia płynące z używania pornografii są
ogromne. Tym, co jeszcze bardziej zasmuca jest fakt powszechności
treści pornograficznych w internecie. Pornografia sama w sobie jest
światem wirtualnym, nie istniejącym, do którego przenieść się
można nie tylko za pośrednictwem internetu. Dziś, jest ona dostępna
niemalże w każdej formie, poczynając od miękkiej pornografii,
poprzez przemoc na tle seksualnym, treści sadomasochistyczne,
pornografię dziecięcą kończąc na stronach internetowych
prezentujących akty seksualne z udziałem zwierząt. Już na samym
wstępnie pojawiają się w myślach obrazy przeróżnych dewiacji,
które mogą być skutkiem używania pornografii szczególnie przez
osoby młode.
Możliwości poznawcze kryminologii niestety nie są w stanie
określić rzeczywisty rozmiar zjawiska pornografii w internecie.
Niepokojący jest spadek średniego wieku dzieci wykorzystywanych
seksualnie w celach pornograficznych ulega systematycznemu
obniżeniu. Niestety, co raz większa ilość dzieci jest torturowana
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podczas kręcenia scen pornograficznych. W rozpowszechnianiu
materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich co raz częściej
zaczynają uczestniczyć organizacje terrorystyczne. Wzrost
aktywności w tym obszarze może być spowodowany kilkoma
czynnikami, między innymi łatwym dostępem pornografii nie tylko
dla dorosłych, lecz również dla dzieci, popytem z jakim spotyka się
pornografia dziecięca, łatwością i ekonomicznością produkcji
pedofilskich treści pornograficznych628.
Pornografia nie ma właściwości oczyszczających, jak twierdzą
ludzie, którzy jej używają. Pornografia działa w sposób zupełnie
inny. Znieczula ona użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych na
pewne typy zachowań, związanych z przemocą przekazywaną w
treściach pornograficznych szczególnie wobec kobiet i dzieci. Sam
autor hipotezy katharsis o odprężającym działaniu pornografii,
psycholog Seymor Feshbach z czasem zmienił swoje poglądy, czemu
dał wyraz w roku 1967. Niestety, teoria katharsis jest głęboko
zakorzeniona w kulturze masowej, zwłaszcza wśród firm
produkujących treści pornograficzne. Gdy widzowie, oglądają scenę
gwałtu w celu wywołania u siebie stanu podniecenia, najpierw
poszukują obrazów przemocy na poziomie przynoszącym im
satysfakcję. Z czasem zaczynają konsekwentnie potrzebować czegoś
zdecydowanie silniejszego, aby osiągnąć poziom podniecenia jaki
pierwotnie ich zadowalał. Zasada „apetyt rośnie w miarę jedzenia”
ma szczególne odzwierciedlenie właśnie w użytkowaniu pornografii.
Materiały pornograficzne określonego typu, zdaniem psychologów
po dłuższym kontakcie powszednieją. Ich oglądanie nie daje już
satysfakcji a dla ponownego uzyskania satysfakcjonującego poziomu
pobudzenia seksualnego popadają w konieczność oglądania
materiałów przedstawiających nietypowe, wręcz dewiacyjne
zachowania seksualne. Nawet początkowe odrzucanie z odrazą
materiałów przedstawiających dewiacje seksualne, ponowna ich
prezentacja powodowała ustąpienie u użytkowników tego odruchu.
Początkowe uczucie niepokoju i smutku zaczyna zanikać, a z
czasem, pod wpływem dłuższego oglądania tych materiałów uczucie
wstrętu znika całkowicie, a materiały wcześniej uznawane za
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poniżające kobietę, w miarę przedłużania ekspozycji, przestają być
tak odbierane. W rezultacie może dojść do uzależnienia od
pornografii629.
Oponenci tej hipotezy mogą stwierdzić, że tak właśnie reagują
osoby nienormalne. Pornografia również u osób zdrowych
psychicznie obniża poziom wrażliwości i nie zależnie od tego czy
ukazuje zachowania okrutne czy też nie, prowadzi do zwiększonej
agresji mężczyzn wobec kobiet. Wynikać to może z
upodmiotowienia
kobiety
występującej
w
treściach
pornograficznych, całkowitej depersonalizacji osób występujących w
stosunku seksualnym w danej treści pornograficznej. Prowadzić to
może, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn do osłabienia współczucia
wobec ofiar gwałtu. Wyniki badań przeprowadzonych w USA są
zatrważające. Po krótkim czasie ukazywania materiałów
zawierających sceny gwałtu 2/3 spośród badanych studentów
wskazywało tendencję, iż do zmuszenia kobiety do stosunku
seksualnego powstrzymywało ich jedynie zagrożenie sankcją karną.
1/3 badanych studentów sygnalizowała chęć do dokonania gwałtu w
podobnych okolicznościach do okoliczności mających miejsce w
ukazywanych filmach630.
Czy pornografia ma również wpływ na małżeństwo? Oglądanie
materiałów pornograficznych typu soft core ma wpływ na poziom
satysfakcji seksualnej osiąganej podczas stosunku seksualnego
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Użytkownicy pornografii,
zarówno kobiety jak i mężczyźni, nawet po krótkim czasie oglądania
treści pornograficznych zaczynają porównywać zachowania
seksualne swoich współmałżonków do tych ukazywanych w
materiałach pornograficznych. Zaczynają uważać swoich partnerów
za mniej atrakcyjnych seksualnie, przez co zaczynają odczuwać brak
satysfakcji seksualnej we własnym pożyciu. Mężczyźni oglądający
pornografię pragną, aby ich żony zachowywały się tak jak kobiety
przedstawiane na materiałach pornograficznych. Pornografia również
niszczy wiarę w instytucję małżeństwa, użytkownicy pornografii
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zaczynają uważać związki poligamiczne za coś normalnego i
naturalnego. Używanie pornografii, szczególnie tej zawierające
sceny przemocy, może wywołać również gwałty małżeńskie.
Znaczący czynnik powodujący brak satysfakcji w relacjach
seksualnych ze swoimi partnerkami stanowiło powtórne oglądanie
obrazów sugerujących gwałt. Od momentu, kiedy sceny dewiacyjne
zadomowią się w męskiej wyobraźni, mężczyźni są skłonni do
realizowania tych zboczonych fantazji w życiu. Zostało stwierdzone,
że zarówno wówczas, gdy te wyobrażenia były urzeczywistniane jak
i wtedy, gdy pozostawały jedynie w strefie fantazji, prowadziły
zawsze do poważnego konfliktu pomiędzy mężczyzną a kobietą,
zwłaszcza w sferze seksualnej.631
Aby ukazać jak poważne konsekwencje w rodzinie i
społeczeństwie może przynieść używanie pornografii, pragnę
przytoczyć kilka relacji, które ukazały się w 2006 roku w
czasopiśmie „Służba życiu”.
1. „Moja córka jest ofiarą pornografii. Kiedy była małą
dziewczynką, ojciec wykorzystywał ją seksualnie. Robił to podczas
oglądania filmów pornograficznych. Moja córka nie zasłużyła na to,
co ją spotkało. Wciąż walczy z depresją, wstydem, anoreksją,
poczuciem winy. Ludzie mówią, że pornografia to osobista sprawa,
że nikomu nie szkodzi. Nie mają racji.”
2. „Ponad 18 lat byłam żoną mężczyzny uzależnionego od
pornografii. Mąż wykorzystywał mnie do spełniania swoich
erotycznych fantazji. Wstyd, ból nienawiść, złość, upokorzenie – te
słowa tylko częściowo oddają to, co czuję gdy przypominam sobie
przez co przeszłam. Chciałam sprostać oczekiwaniom mojego męża,
chciałam zaspokoić jego fantazje erotyczne. Zaczęłam zachowywać
się tak jak kobiety ze zdjęć, którymi podsycał swoją wyobraźnię mój
mąż. Dopiero po pewnym czasie zrozumiała, że nie jestem kochana,
że traktuje się mnie jak przedmiot, rekwizyt, niezbędny do
sprawienia przyjemności mojemu mężowi. Teraz wiem, że
pornografia zniszczyła moje życie. Bóg jest łaskawy, leczy moje
zranienia.”
3. „Kiedy miałam 8 lat, mój ojciec kazał mi oglądać zdjęcia
pornograficzne. Zgwałcił mnie wtedy i robił to przez cztery następne
631
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lata – zawsze pod wpływem tych samych zdjęć. Obecnie mam 16 lat
i cierpię z powodu poważnej choroby wenerycznej. Co mam
powiedzieć w przyszłości mojemu mężowi? Być może umrę z
powodu mojej choroby. Pornografia zrujnowała moje życie.”
4. „Zdarzenie miało miejsce w Norma, w stanie Oklahoma.
Dziewięcioletni Sam wracał ze szkoły do domu. W pewnym
momencie został ogłuszony i zaciągnięty na pobliskie puste pole.
Tam wyłupiono mu oczy i okaleczono jego genitalia. Jakiś czas
później odnaleziono artykuł w Hustlerze, amerykańskiej gazecie
pornograficznej, który opisywał identyczną zbrodnię. Przestępca
zasugerował się artykułem i naśladował wszystkie opisywane
zachowania.”
5. „W styczniu 1983 roku magazyn Hustler opublikował
ośmiostronicowy reportaż fotograficzny zatytułowany Brudny bilard.
Przedstawiono w nim zborowy gwałt dokonany na młodej kobiecie
w barze na stole bilardowym. Reportaż obejrzało prawie dwa
miliony czytelników pisma. W marcu tego samego roku w New
Bedford w barze Big Dan's kilku młodych mężczyzn dokonało
gwałtu według tego scenariusza. Miesiąc później kilku członków
męskiej organizacji z Uniwersytetu Ohio napadło i zgwałciło jedną
ze studentek w pokazany w Hustlerze sposób.”632
„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą” jak pisał John Donne.
Każda jednostka ma wpływ na inne jednostki i na ogół
społeczeństwa. Te relacje nie mają już wymiaru osobistego, lecz
społeczny. Na początku każdej z nich był mężczyzna używający
pornografii, który twierdził, że to nie jest nic szkodliwego oraz, że to
jego osobista sprawa. Każda z tych historii kończyła się
zrujnowanym życiem i cierpieniem wielu osób. Możemy usłyszeć
wiele historii, w których pornografia zniszczyła komuś życie. Należy
jednak rozważyć, o ilu z ofiar pornografii społeczeństwo nigdy nie
usłyszy.633
Wcześniej mówiłem o wpływie pornografii na dorosłych
mężczyzn. Wpływ ten, jak da się łatwo zauważyć jest przerażający.
Jaki wpływ ma pornografia na osoby młode, które są bardziej
632
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podatne na wszelkie wpływy, na dzieci i młodzież? Aby to ukazać
przytoczę kilka relacji, zamieszczonych we wspomnianym
magazynie „Służba życiu”:
1. „Amerykańskie dziewczynki, (11-letnia i 12-letnia)
opublikowały swoje nagie zdjęcia w internecie – jak same przyznały
– zachęcone przez pornografię w sieci.
2. „Na Florydzie dwóch chłopców w wieku 9 i 7 lat biernie
uczestniczyło w oglądaniu pornografii przez swoich rodziców. Po
jakimś czasie, naśladując te obrazy, wykorzystali seksualnie i zabili 6
miesięczną dziewczynkę. Inny przypadek miał miejsce w Michigan,
gdzie dwóch chłopców w wieku 12 i 13 lat po wysłuchaniu rozmów
pornograficznych zgwałciło 10-letnią dziewczynkę”.
3. „Dwóch dwunastolatków z województwa warmińskomazurskiego namówiło 8-letnią koleżankę do odbycia z jednym z
nich czynności seksualnych. Chłopcy sfilmowali wszystko kamerą
telefonu komórkowego a potem pokazywali film w szkole”.
4. „Mój syn zginął 6 sierpnia 1981 roku przez chciwość i żądzę
zysku wydawcy magazynu Hustler. Przeczytał w tym piśmie artykuł
zatytułowany Orgazm Śmierci, a następnie przeprowadził seksualny
eksperyment tam opisany. Wykonał podane szczegółowo instrukcje,
co spowodowało jego śmierć”.634
Artykuł 202 Kodeksu Karnego penalizuje prezentowanie treści
pornograficznych nieletnim poniżej lat 15. „Kto małoletniemu
poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu
przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści
pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu
zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”635. Prezentowanie, to
umożliwienie odbioru treści pornograficznych to jest pokazywanie,
zaznajamianie, wystawianie na widok publiczny. Jeżeli chodzi o
udostępnianie, oznacza to takie zachowanie, które ułatwia dostęp do
treści o charakterze pornograficznym. Ani udostępnianie ani
prezentacja nie musi mieć charakteru publicznego, w
przeciwieństwie do rozpowszechniania636. Warty do podkreślenia jest
634
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fakt, iż kodeks karny nie uzależnia karalności czynu od zgody
małoletniego. Małoletni poniżej lat 15, może się zgodzić na
zaprezentowanie mu treści pornograficznych, bądź nawet poprosić o
to. Niemniej zachowanie ukazania mu treści pornograficznej bądź
ułatwienia do takiej dostępu będzie przestępstwem. Osoba,
zamieszczająca treści pornograficzne w internecie wypełnia znamiona
tego przestępstwa poprzez rozpowszechnianie, czyli umożliwianie
zapoznania się z danymi treściami szerszej rzeczy osób.
Jak już wspomniałem, używanie pornografii może powodować
uzależnienia. A co z ludźmi, którzy napędzają pornograficzną
machinę? Oni również wpadają w wir swojego rodzaju uzależnienia,
z którego ciężko jest wybrnąć, a nawet jeżeli się uda – powrót do
normalnego życia jest niezwykle trudny. W jaki sposób werbuje się
kobiety do tego pornobiznesu? Systematyczne łamanie barier
psychologicznych, poprzez obycie się z nagością, stosunkami
seksualnymi podczas pracy np. w barach ze striptizem przynosi
oczekiwane efekty. Nie rzadko stosuje się alkohol czy narkotyki w
celu otępienia wrażliwości tych biednych dziewczyn. Kobiety
pracujące w tej branży na końcu swojej „kariery” tracą szacunek do
własnych ciał, do samych siebie, co jest częstą przyczyną
samobójstw637.
Odpowiedź na pytanie „dlaczego należy walczyć z pornografią?”
po tych krótkich rozważaniach wydaje się wręcz oczywista.
Pornografia rozpowszechniania w internecie przynosi opłakane
skutki, jako że właśnie w internecie jest ona najbardziej dostępna nie
tylko dla pełnoletnich użytkowników, lecz również dla dzieci.
Po trzecie: W jaki sposób możemy walczyć z pornografią?
Po wpisaniu w wyszukiwarce google hasła „seks” ukazuje się około
220 milionów wyników, które zostały wyszukane w niecałe 0,2
sekundy. Do tych witryn mają dostęp nie tylko dorośli, lecz również
dzieci. Jak wyglądają zabezpieczenia stron pornograficznych przed
dziećmi? Zabezpieczeniem jest pytanie „Czy ukończyłeś 18 lat?” oraz
dwie możliwe do wyboru odpowiedzi: „tak” i „nie”. Jeżeli mamy do
czynienia z sytuacją, w której to małoletni chce przeglądać witryny, te
637
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zabezpieczenia nie okażą się dostatecznie dobre. Jak wspomniałem
wyżej, penalizowane jest również prezentowanie małoletniemu treści
pornograficznych za jego zgodą. W tej sytuacji należy sobie zadać
pytanie: czy właściciele witryn pornograficznych, nie popełniają czynu
zabronionego określonego w artykule 202 § 2 k.k. w zamiarze
bezpośrednim, ewentualnym to jest w takim, w którym sprawca
dopuszcza możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to?
Jak walczyć z pornografią? Po pierwsze nie korzystać z niej. To
jest niezbędne minimum. Przemysł pornograficzny jest najbardziej
dochodowym przemysłem na świecie, którego nie musimy powielać
poprzez odwiedzanie stron www, na których takie treści możemy
znaleźć.
Kolejną rzeczą jest domaganie się przestrzegania istniejącego
prawa. Na płaszczyźnie międzynarodowej zaczęto walczyć z
pornografią już pod koniec XIX wieku! Dziś w aktach
międzynarodowych najbardziej podkreślona jest walka z pornografią
dziecięcą. W tej materii najważniejszym dokumentem jest Protokół
fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży
dzieci, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (25 maja 2000
r.), w którym nawiązano do postanowień Konwencji o prawach
dziecka z '89 roku. To właśnie w tym protokole znajduje się definicja
pornografii dziecięcej, zobowiązanie państw-stron do współpracy w
celu zapobiegania czynom związanym z tym podtypem pornografii,
ścigania i karania osób odpowiedzialnych za nie. W prawie polskim,
problemem pornografii zajmuje się głównie przytoczony już
wcześniej artykuł 202 k.k638.
Przepisy prawa jednak nie zawsze okazują się skuteczne, gdyż z
pewnością nie zapobiegają instrumentalnego wykorzystywaniu
internetu. Internet jest wyjątkowo grząskim terenem dla
funkcjonowania prawa. Idealnie do tej pasują słowa króla Theodena
wypowiedziane do Gandalfa Białego, które Tolkien umieścił w
swojej powieści: „You have no power here”. Użytkownicy
pornografii zawsze chcą pozostać anonimowi. Jak zatem organy
ścigania mogą zdobyć informacje o stronach pedofilskich? Rezolucja
z 1997 roku, o szkodliwych i nielegalnych treściach udostępnianych
w internecie sformułowano cztery zasady samokontroli, które
638
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wprowadzały: 1) technologia filtrowania, 2) systemy klasyfikacji
zawartości, 3) kodeksy postępowania, 3) gorące linie. To głównie
dzięki doniesieniom obywateli, organy ścigania mogą wpaść na trop
danej witryny. Dostawca internetu właściciela takiej witryny, jest
zobowiązany ujawnić adres IP użytkownika, dzięki czemu policja
może zatrzymać winnego.639
Czym są technologie filtrujące? Dziś można wyodrębnić trzy
systemy filtrowania: 1) słowa kluczowe. Wykorzystywane jest ku
temu specjalne oprogramowanie skanujące stronę pod względem
występowania określonych słów czy elementów budowy. Wadą
filtrowania za pomocą słów kluczowych jest możliwość blokady
strony, która w rzeczywistości będzie zawierać treści nieszkodliwe.
2) pozytywne i negatywne listy, filtrowane według adresów URL.
Zaletą stosowania tej metody jest możliwość dopisania przez
administratorów do listy zakazanych witryn. Wadą jest konieczność
częstych aktualizacji list. 3) filtrowanie według etykiety PICS, na
podstawie oceny strony www. System ten polega na klasyfikacji
treści witryn internetowych, pozwalającej na dołączenie
odpowiednich etykiet do materiałów publikowanych w internecie. To
stosunkowo młody system klasyfikacji. Obecnie w PICS -label, czyli
etykietę systemu PICS wyposażonych jest ok. 2% wszystkich stron
www. Liczba ta jednak systematycznie rośnie. Dopuszczalność
wykorzystania tego systemu wciąż jest kwestią sporną z uwagi na
nadużycia w samoocenie autorów oraz ryzyko wystąpienia cenzury
prewencyjnej. Ten system jednak może przyczynić się do zmiany
architektury internetu, ze względu na pozytywny wkład w rozwój
indywidualnej kontroli640.
W 2000 roku, zgodnie z badaniami CBOS-u, za całkowitym
zakazem pornografii opowiedziało się prawie 60% Polaków. Nowe
ustawodawstwo, zaostrzające penalizację pornografii mogłoby
również poskutkować zmniejszeniem się osób korzystających z
takich witryn641.
Problemem jest to, że pornografia wciąż jest tematem tabu. Nie
639
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bójmy się o niej mówić. Kolejną z metod przeciwdziałania,
konieczną do uzyskania odpowiednich efektów jest edukacja. W
dzisiejszych czasach, podstawowym źródłem informacji stał się
niestety internet, gdzie wiele z nich jest zafałszowanych. Wszak to
właśnie internet stał się głównym środkiem przekazu treści
nieprzyzwoitych. Aby edukacja była skuteczna, konieczna jest ścisła
współpraca pomiędzy podmiotami biorącymi udział w wymianie
informacji w internecie, oraz ich nauczycielami. W wielu krajach,
prowadzone są działania mające na celu wyszkolenie kadry
kształcącej do współpracy nie tylko w zakresie dotyczącym
przekazywania wiedzy o cyber pornografii, lecz również w zakresie
współpracy ze stowarzyszeniami ochrony dzieci. Ważne jest również
upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka642.
Kolejnym ważnym aspektem jest leczenie ofiar przestępstw
popełnionych w wyniku używania pornografii, oraz resocjalizacja
młodych ludzi, wypaczonych przez treści pornograficzne. Potrzeba
ku temu wybitnej kadry psychologów i pedagogów, którzy będą
znawcami w temacie pornografii i jej skutków. Bez dogłębnego
uświadomienia sobie i zrozumienia problemu nie jest możliwa
pomoc ofiarom pornografii.
Jednak najważniejszą sprawą jest propagowanie dojrzałej i
czystej miłości. Popęd seksualny jest niezwykle silny. Może zostać
wypaczony lub nadużyty przez pornografię, która godzi w dojrzałą
miłość, radość i dobrodziejstwa z niej płynące. Prawdziwa, czysta i
wierna miłość, wraz z jej seksualnym aspektem jest darem dla
społeczeństwa i pokoleń. Taki styl życia powinien być jak najlepiej
rozpropagowany, a ludzie, którzy go realizują, zaakceptowani643.
Streszczenie
Obecnie, nie istnieje definicja legalna treści pornograficznych,
choć doktryna podjęła próbę zdefiniowania tego pojęcia. Niemniej
jednak, definicje autorów, różnią się od siebie, niekiedy bardzo
znacznie. W chaosie związanym z definicją pornografii, pewne jest
jednak to, że pornografia może spowodować spustoszenie w
psychice ludzkiej, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, nie rzadko
642
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powodując uzależnienie. Skutki szczególnie opłakane przynosi
używanie pornografii przez nieletnich. Dziś, najłatwiejszy dostęp do
treści pornograficznych można uzyskać za pomocą internetu, dlatego
też tak ważne jest przeciwdziałanie pornografii w sieci. Można jej
przeciwdziałać poprzez edukację, stosowanie programów
filtrujących, domaganie się stosowania panującego prawa, lecz
niezbędnym minimum jest nie korzystanie z treści pornograficznych.
Najważniejszą kwestią jednak jest propagowanie prawdziwej,
wiernej i czystej miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Summary
Currently, there is no legal definition of pornography, although
the doctrine has attempted to define it. However, definitions are
different between themselfs, sometimes considerably. In the chaos
which associated is with the definitions of pornography, certain, is
that pornography can cause havoc in the human psyche, both women
and men, often causing addicions. Especially devastating effects of
pornography brings use by childrens. Today, the easiest access to
pornography have users of internet. Thats why, very important is
prevent pornography on the network. The solution may be education,
the use of filtering software, calling for the use of the prevailing law,
or at least do not use pornography. The most important thing is to
disseminate true, faithful and pure love between man and woman.
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Radosław Piestrak (KUL)

Sekularyzacja jako problem społeczno-prawny
1. Wprowadzenie
Przez setki lat przewija się w ludzkości problem z wyznawaniem
określonej wiary. Podłoże takiego stanu rzeczy może być różne w
zależności od charakteru danej jednostki lub grupy w jakiej ona
przebywa, a także uwarunkowań społecznych, prawnych, czy
politycznych. Dla wielu ludzi wierzenie w byt pozaziemski jest
czymś co odzwierciedla jego uosobienie i wewnętrzne przekonania.
Natomiast gro osób nie potrafi sobie w ogóle wyobrazić tego, aby
swoimi problemami dzielić się z kimś kogo w ogóle nigdy nie
poznało, a nawet nie widziało.
Zapatrując się w tak rozumiane pojęcie braku wierzenia i
wyobrażania sobie świata pozaziemskiego nie sposób zadać sobie
pytania, czy w ogóle da się taki stan rzeczy określić jednym słowem.
Jak się jednak okazuje istnieje słowo idealnie ukazujące tę sferę
życia ludzkiego. Tym słowem jest sekularyzacja, czyli najogólniej
mówiąc przejście majątków, urzędów lub prerogatyw spod władzy
kościelnej pod władze świecką lub osób duchownych do stanu
świeckiego. Ponadto można zamiennie użyć dwóch innych słów
określających sekularyzację, czyli laicyzacja i zeświecczenie644.
Spoglądając świadomie na wskazaną w słowniku definicję
sekularyzacji, można sobie zadać pytania dotyczące tego, czy kroki
zmierzające do zlaicyzowania społeczeństwa są zasadne i prawnie
dopuszczalne, czy jest to tylko i wyłącznie podyktowane chwilowym
trendem. Odpowiedzi na te pytania są bardzo trudne do
przedstawienia, gdyż wolność wyznania, sumienia i religii jest
sprawą indywidualną każdego z nas, a dodatkowo kwestie z tym
związane reguluje odpowiednia ustawa. Biorąc zatem pod uwagę
mnogość przytoczonych czynników należy zagłębić się nad
ukazaniem tego zjawiska w przekroju historycznym, co pozwoli
644
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stwierdzić od jak długiego czasu ma ono funkcjonuje i pod jakimi
postaciami. Ponadto nie można nie ukazać wartości znaczenia
wyznania dla społeczeństwa, gdyż jak zostało już wspomniane
mamy dwa rodzaje ludności, taka która wierzy w określony byt
pozaziemski i taka, która nie wierzy w nic uważając za najlepsze
wszystko to co ,,ziemskie”. Interesującym może być również skala
zjawiska w społeczeństwie i polityce, która mimo wszystko wywiera
wpływ na określone gremia zwolenników partii politycznych.
Następnie biorąc pod uwagę to, że ustrój prawny w każdym kraju
kształtują elity polityczne, należy zagłębić się nad tym, czy kształt
tego prawa w kontekście kwestii wyznaniowych będzie zmierzał w
odpowiednim kierunku.
2. Tło historyczne
Jak wszystko co istnieje na tym świecie ma swoją genezę, tak też
swoją historię posiada zjawisko sekularyzacji. Pamiętać należy, że
nie jest to trend wymyślony wczoraj, czy mający powstać dopiero w
przyszłości. Laicyzacja jest obecna w środowisku od setek lat.
Socjologowie religii wyróżniają trzy podstawowe okresy związane
odkościelnieniem w świecie. Pierwszy z nich tzw. pogański trwał do
III w. i nacechowany był głównie walkami mniejszości
chrześcijańskich z wrogimi społecznościami pogańskimi, skupionymi
na nękaniu i prześladowaniu tychże ministruktur. W okresie tym
chrześcijanie nie mogli pozwolić sobie na działania o charakterze
globalnym, ponieważ mogło to skutkować dla nich katastrofalnymi
wydarzeniami645. Ważniejsze dla raczkującej wówczas religii było
skupienie się na utrzymaniu szeregu swoich wyznawców oraz
pokojowe zdobywanie nowych, aniżeli walka o nowe terytoria i siłowe
szerzenie ewangelizacji.
Drugim okresem jaki wyróżniają specjaliści z socjologii religii
jest okres zapoczątkowany przez przełom konstancjański tj. od
Soboru w Konstancji 1414 r. Czasy te charakteryzowały się
przenikaniem wartości chrześcijańskich do struktur społecznych w
największym stopniu. Kulminacją było powstanie systemu
645
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mieszanego, czyli takiego, który odznaczał się podwójną motywacją
wierzących, zarówno religijną jak i cywilną. Nie znaczy to jednak, że
temu okresowi towarzyszyła stricte chrystianizacja. Bardziej
adekwatnym
stwierdzeniem
będzie
tzw.
sakralizacja
społeczeństwa646. Spoglądając na omówione już dotychczas dwa
przedziały czasowe związane ze zeświecczeniem społeczeństwa
widać, że są one zdecydowanie od siebie odmienne. Pierwszy
cechuje się całkowitym pogaństwem i odrzucaniem nowego trentu
jakim jest chrześcijaństwo, a drugi z kolei postępującym rozroście
wartości chrześcijańskich i krzewieniem religii.
Ostatni trzeci etap związany już w sposób bardzo bliski z
odkościelnieniem się społeczeństwa i urzędów trwa do dziś a
początek swój ma w momencie artykułowania się takich procesów
jak sekularyzacja spontaniczna czy pluralizm647. Doskonale widać ta
sytuację chociażby w okresie Polski Ludowej, gdzie w sposób dość
mocno zaakcentowany uwidaczniają się laickie patologie
społeczeństwa. Pod lupę tamtejszych władz poszły w szczególności
seminaria duchowne, które przez aparat bezpieczeństwa uważane były
za ,,kuźnie wrogów PRL-owskich oprawców”. Kulminacją
nieprzyjaznych działań była likwidacja wszystkich seminariów
duchownych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w dniu 3
lipca 1952 r648. To tylko jeden z wielu przykładów odgradzania się
przez polskie społeczeństwo od wartości religijnych. Oczywistym jest
to, że takich przykładów mnożyć w historii, nie tylko Polski, ale
również innych państw, można w nieskończoność. Wiadomym jest
przecież, że laicyzacja prowadzi do oderwania się struktur cywilnych od
kościelnych, a następstwem tego zjawiska staje się wcześniej już
wspomniany pluralizm, co z kolei potęguje tylko proces desakralizacji
społeczeństwa649.
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Doskonałym nawiązaniem do rodzimych problemów są
przemiany służące zlaicyzowaniu społeczeństwa w XIX-wiecznej
Francji, która po ,,uwolnieniu” się od wpływów kościelnych, zaczęła
funkcjonować świeckim trybem życia. Zdobyczami sekularyzacji na
zachodzie Europy były m. in. zlikwidowanie własności kościelnych,
przejęcie przez państwo wpływów nad oświatą i wychowaniem oraz
coraz śmielsze proklamowanie idei wolności sumienia i wyznania650.
Dotknięty problem jest jednym z liczych jakie miały i mają do dziś
miejsce zarówno we Francji jak i w całej zachodniej Europie.
Podsumowując bardzo ogólnie przedstawione podłoże
historyczne związane z obecnością świeckich tradycji w życiu
społecznym, nie sposób dodać, że również systemy prawne
poszczególnych państw w zależności od sprawowanych w nich
rządów, musiały się do takich zmian powoli dostosowywać. Za
przykład może posłużyć co zrozumiałe Konstytucja PRL z 22 lipca
1952 r.651, która odnosiła się w znaczący sposób również do
kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wprawdzie nawiązywała ona do
Konstytucji ZSRR, jednak odmiennie normowała rozdział Kościoła
od państwa, zapewniając swym obywatelom wolność sumienia oraz
nie nakazując głoszenia propagandy antyreligijnej w kontekście
wszystkich obywateli652. Doskonale zatem widać, że we
wspomnianym okresie Polski Ludowej oraz wcześniej Francji
zarysowuje się trend nacechowany wrogością do religii, a
przywiązywaniem ogromnej wagi do tego co świeckie. Dodatkowo
chęć władzy podyktowana przemianami społecznymi próbuje
zacierać obraz pomiędzy tym co duchowe, a tym co świeckie.
3. Sekularyzacja w społeczeństwie i polityce
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Spoglądając na dzisiejszy rozwój myśli technologicznej,
społecznej oraz świadomości społeczeństw można by było
stwierdzić, że ludzie posiadają dostateczne informacje o
zagrożeniach płynących z różnych sfer ich życia. Jednak takie
myślenie może być złudne, gdyż częstokroć mimo świadomości o
złym zjawisku, bądź sytuacji społeczeństwo dobrowolnie się na nie
godzi, traktując je wyłącznie jako pogłoski. Inni również mimo
zauważalnego zagrożenia decydują się brnąć w otchłań
,,sekularystycznych utopii” myśląc, że da im to wielką władzę i
wysokie stanowiska polityczne i społeczne. Niestety zapominają o
tym, że wiara to nie władza i dobrodziejstwa tego świata, lecz
swoiste oddanie się Bogu. Można tu przytoczyć słowa Jezusa
Chrystusa, który w dość jednoznaczny sposób odpowiedział
Poncjuszowi Piłatowi na jego wywody dotyczące władztwa nad
Nim: ,,...nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano
z góry…”653.
Zmierzając w dalszej części do zobrazowania problematyki
sekularyzacji w społeczeństwie i polityce, nie da się powiedzieć, że
politykę należy oddzielić murem od uwarunkowań czysto
społecznych. Otóż polityka nie może żyć bez społeczeństwa, a
społeczeństwo nie może żyć bez polityki. Potwierdzeniem tej tezy
jest choćby to, że już na przełomie wieków XX i XXI znacząca część
polskiego społeczeństwa uważała Kościół jako instytucję mieszającą
się do polityki. Według sondażu CBOS z grudnia 1998 r., aż 53%
uznało, że to co dzieje się w kraju, ma swoje odbicie w ingerencji
Kościoła rzymskokatolickiego654. Ten przykład odzwierciedla wstępne
stwierdzenia zawarte w niniejszym artykule mówiące o tym, że
laicyzacja nie jest czymś nowym, ani przyszłym. Rzucającym się w
oczy jest zatem fakt, że od dość dawna w Polsce utrzymują się
tendencje zmierzające do sekularyzacji społeczeństwa i instytucji
krajowych celem podporządkowania ich laickim rządom. Użycie w
tym miejscu stwierdzenia mówiącego o emancypacji wszelkiego
rodzaju sfer życia społecznego od wpływów Kościoła ma jak
653
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najbardziej odbicie w rzeczywistości. Innym odzwierciedleniem tych
słów może być też ciągle rosnący indywidualizm i zmienność.
Społeczeństwo chce się odsunąć od obszaru sacrum i zamknąć dla
niego furtkę na przyszłość655.
Wielokrotnie było już mówione o powiązaniu sekularyzacji
religii i moralności. Owszem dla osób poszukujących na przyszłość
odpowiednich wzorców, które wprowadzą spokój i harmonię w ich
życiu, modele związane z jakimkolwiek odkościelnieniem są nie do
przyjęcia. Oni też zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tak duży
postęp tego zjawiska doprowadzi do zmierzchu świętości. To z kolei
doprowadzi do ogólnego załamania ładu społeczno-moralnego656.
Jest to na pewno dobry moment by zadać zatrzymać się w pewnej
zawiłej i krętej drodze myśli i zastanowić, czy wspomniany schyłek
świętości już nastał czy ciągle do niego zmierza współczesna Polska
i Świat?
Odpowiadając na powyższe pytanie rzec można, że schyłku
świętości nie ma i długo jeszcze go nie będzie, ale zauważalny jest
pluralizm moralny. Nie da się też powiedzieć, że pozycja religii jest
bardzo znacząca, gdyż mass media, społeczeństwo oraz co
zrozumiałe parlamenty poszczególnych państw prezentują bardzo
zróżnicowane poglądy. Dotyczą one przede wszystkim bardzo
kontrowersyjnych tematów, chociażby takich jak aborcja czy
eutanazja657. Innym poważnym problemem, bo przecież nie można
inaczej nazwać sytuacji związanych z mniejszościami seksualnymi w
Polsce i Europie, jest problem legalizacji związków
homoseksualnych. Równie kontrowersyjny, co wcześniej
wspomniana aborcja i eutanazja. Wszystkie te problemy są
problemami społecznymi, ale nie można zapomnieć, że również
politycznymi.
Oczywistym jest to, że jeszcze w XIX w. nikomu się nawet nie
śniło o jakichkolwiek sytuacjach związanych z mniejszościami
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seksualnymi. Dopiero lata sześćdziesiąte XX w. narzuciły
odpowiednie tempo dla tych spraw. Pewne zatem było sprzeciwienie
się owym tendencjom ze strony społeczeństwa katolickiego,
zakorzenionego w odpowiednio nacechowanych postawach
moralnych. W tym przypadku pod lupę można wziąć szkolnictwo,
którego nowoczesna idea ma dawać dziecku pole manewru w
dokonywaniu różnorakich wyborów życiowych, po zapoznaniu się
ze wszystkimi możliwymi opcjami jakie funduje mu życie. Takie
wprowadzenie do szerokiego wachlarza dróg życiowych doskonale
realizuje się we Francji, gdzie bez względu na pochodzenie danego
dziecka, posiada ono możliwość skonfrontowania różnych punktów
widzenia. Co do naszego państwa wszelkie próby związane z tymi
sytuacjami są automatycznie odpowiednio hamowane przez
środowiska Kościelne i prawicowe. Zatem w Polsce nie realizuje się
tzw. szkoły republikańskiej658.
Kontynuując przemyślenia dotyczące społeczno politycznych
uwarunkowań nie da się zapomnieć, że Kościół opiera się wyłącznie
na prawie naturalnym, a więc wyłączności uznawania prawa
moralnego. Niestety taki rodzaj pojmowania prawa nie zawsze
sprzyja uprawianiu polityki, czego przykładem jest uchwalanie ustaw
sprzecznych z nauką Kościoła, a więc takich, które działają na
szkodę rodziny zagrażając niejednokrotnie jej jedności i
nierozerwalności. Jeszcze bardziej kontrowersyjnym jest w ogóle
dopuszczenie myśli nadawania statusu prawnego związkom osób tej
samej płci i innych temu podobnych współczesnych wynaturzeń.
Można też mnożyć przypadki, kiedy to chrześcijański prawodawca
styka się z sytuacjami dotyczącymi życia, ustaw, czy dopuszczenia
do prawnego obrotu tego co dotychczas było zakazane. Są to
momenty kiedy na próbę wystawione jest jego sumienie, a zarazem
tendencja do nie uchybiania przepisom prawa. Nie można również
dawać usprawiedliwienia temu, że często politykę w odniesieniu do
norm społecznych sprowadza się do kwestii interesów, albo co
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niestety coraz częściej do populistycznych gier zmierzających do
pozyskiwania głosów wyborców659.
Wszystkie dotąd przywołane przykłady, czy też sytuacje, mówią
o ogromnych zagrożeniach jakie współcześnie funduje nam świat.
Warto się w ogóle zastanowić nad tym jakie miejsce dziś zajmuje
Kościół w życiu społecznym i politycznym, biorąc pod uwagę
pluralizm polityczny i często mylnie pojmowaną demokrację.
Sugeruje się, iż Kościół powinien wprawdzie wkraczać w politykę i
brać udział w życiu politycznym danej społeczności, ale winien to
robić z należytym umiarem i starannością. Jest to istotne, gdyż
włączanie się Kościoła w funkcjonowanie politycznych sfer nie
może stanowić zagrożenia dla demokratycznego ładu, a co
najważniejsze nie powinno dochodzić do sytuacji, w której to
przedstawiciele kościelni faworyzują tę, czy inną partię polityczną.
Również spory i zatargi polityczne winny być omijane szerokim
łukiem przez Kościół660.
Podsumowując kwestie związane z obecnością sekularyzacji w
polityce i społeczeństwie dostrzegalne jest to zjawisko w obydwu
przypadkach. Podane przykłady ukazują ponadto współzależność
polityki od społeczeństwa, ale również postępujący proces
zeświecczenia, który jak próchnica na zdrowym zębie próbuje go
przeniknąć doszczętnie, co w przypadku braku jakichkolwiek reakcji
doprowadzi do jego całkowitego zniszczenia i usunięcia. Podobnie
może dziać się i z wnikaniem laickich praktyk w zakorzenione od
dawna systemy katolickie i próbować je wyeliminować z
codzienności.
4. Znaczenie wyznania, Kościoła i prawa wyznaniowego
Skupiając dotychczasowe rozważania dotyczące ciągłego
eliminowania ze społeczeństwa i kultur różnego rodzaju praktyk
religijnych, wypada przeanalizować znaczenie dla ludności
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wyznawania określonych religii i w ogóle gałęzi prawa, która je
reguluje.
Odnosząc się do znaczenia wyznania dla społeczeństwa
naturalnym jest to, że nieodłącznym towarzyszem życia ludzkiego
jest sfera religijna, sfera wierzeń661. Niektórzy mogę się zastanawiać,
czy wyznanie odnieść jedynie do chrześcijaństwa, czy też do innych
prawnie i bezprawnie działających związków i wierzeń religijnych w
Polsce. Nie można zapomnieć o tym, iż na terenie naszego kraju
działają liczne sekty, które nie są w żaden sposób nacechowane
dobrymi zamiarami, lecz stricte nastawione na zlaicyzowanie
społeczeństwa. W takich przypadkach mamy niejednokrotnie do
czynienia z różnego rodzaju aktami religijnymi, choć trudno
powiedzieć, czy w przypadku sekty można jednoznacznie kierować
się stwierdzeniem jakiegokolwiek aktu religijnego. Jak zauważa T.
Węcławski akt religijny jest aktem dialogu wewnątrzkulturowego
tworząc wspólny świat nacechowany podmiotową więzią i
poczuciem wspólnoty662
Mimo to w Polsce nadal jest ogromne poszanowanie i zaufanie
do instytucji Kościelnych. Wielu wiernych wskazuje Kościół jako
podmiot strzegący interesów społecznych i stojący na straży
moralności i pokoju, posiadający odpowiednio zhierarchizowaną
strukturę organizacyjną, co jest odbierane w kontekście jego
stabilności. Wiele mówi się także o tym, że jest on wspólnota
wiernych, ale nie zapomina się przy tym o posiadaniu przez niego
przymiotów świeckich, przejawiających się w celach663. Nie da się
całkowicie oddzielić Kościoła od społeczeństwa, gdyż w wielu
sytuacjach bierze on udział w obrocie prawno-majątkowym.
Właśnie często kwestie natury finansowej odnoszącej się do
Kościoła i związków wyznaniowych najbardziej ,,bolą”
społeczeństwo, które uważa to za sytuację nie do przyjęcia i coraz
częściej podnosi kwestie dotyczące szczegółowego rozliczania
kościelnych osób prawnych z ich działalności. Sytuacja ta ma często
wpływ na spadek praktyk religijnych, w szczególności wśród
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młodzieży. Innym zauważalnym zagrożeniem jest stale pogłębiający
się kryzys rodziny664. Pomijając już wszystkie problemy
nawarstwiające się przy sprawach związanych z rozwodami, in vitro,
czy aborcją nurtującym jest kwestia macierzyństwa zastępczego. To
zjawisko spowodowane jest nie tylko błyskawicznie rozwijającą się
medycyną, ale również szybkim trybem życia społeczeństw, gdzie
czas na ciążę nie zawsze da się wygospodarować, albo po prostu z
braku możliwości posiadania potomstwa z przyczyn czysto
biologicznych665. Macierzyństwo zastępcze, nazywane surogacją, to
uderzenie w bardzo delikatną sferę życia ludzkiego, jaką jest
planowanie rodziny i noszenie potomstwa we własnym ciele.
Przywołany proceder to również zniweczenie podstawowych zasad
Kościelnych i społecznych oraz przedmiotowe traktowanie dziecka,
jak towaru na sklepowej półce. To również sygnał o ciągle
pogłębiającej się świeckości społeczeństwa, gdzie kwestie
wyznaniowe odkłada się w kąt.
W kontekście przedmiotowości należytym jest, aby zastanowić
się także nad znaczeniem samego prawa wyznaniowego dla
określonych jednostek tworzących całe społeczeństwo. Często słyszy
się, że prawo wyznaniowe, to prawo kanoniczne lub kościelne. Otóż
nie powinno być ono tak postrzegane, czy wręcz zrównywane ze
wspomnianymi dyscyplinami, ponieważ jest ono zespołem norm
prawnych odnoszącym się zarówno do osoby ludzkiej, jak i wspólnot
religijnych w zakresie wolności sumienia i wyznania666.
Dodatkowo sam aparat państwowy posiłkuje się regułami jakie
daje mu prawo wyznaniowe, choćby w procesie prowadzenia szkół i
innych placówek oświaty. Korelacja prawa wyznaniowego w tym
zakresie widoczna jest między innymi z Konstytucją
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Rzeczypospolitej667 oraz ustawią o systemie oświaty668. Otóż
przepisy wspomnianych aktów prawnych przewidują zapewnienie
swoim obywatelom powszechnego i równego dostępu do nauki, jak
również dają możliwość tworzenia szkół osobom fizycznym i
prawnym. Wprawdzie i Konstytucja i ustawa o systemie oświaty nie
wymieniają Kościołów i związków wyznaniowych jako
uprawnionych we wskazanym zakresie. Jednak w takim
sformułowaniu przepisów mieszczą się również podmioty
wyznaniowe, gdyż ich jednostki organizacyjne znajdują się w
identycznej sytuacji prawnej jak inne podmioty669.
Pomimo tak nielicznie przywołanych przykładów doskonale
widać, iż w życiu społecznym kwestie wyznania, Kościoła jak i
prawa odnoszącego się do wspólnot religijnych odgrywają znaczącą
rolę. Nie da się tych spraw tak po prostu usunąć z życia społecznego
i wymazać z pamięci. Nawet widoczne szerzenie się zlaicyzowanych
metod i praktyk nie jest w stanie dokonać jednorazowego przełomu,
który zniszczy wrodzony i zakorzeniony w narodzie katolicyzm. To
zbyt mocny fundament, aby dom który na nim stoi rozsypał się pod
wpływem takiej zwykłej burzy.
5.

Zeświecczenie jako współczesne zagrożenie dla
chrześcijaństwa
Zostało już zaakcentowane, że sekularyzacyjne praktyki
prowadzić mogą do niepokojących zdarzeń i wywoływać
niepotrzebne ruchy społeczne. Można by się zastanowić, czy
faktycznie tak może być i czy Polska jest w stanie z tym walczyć.
Zbadać taki stań rzeczy można wyłącznie posiłkując się określonego
rodzaju badaniami, czy opisami zawartymi w publikacjach
naukowych z zakresu prawa i socjologii.
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Należytym jest jednak przywołanie określonego rodzaju badań
odnoszących się do ogólnie panującej opinii społecznej na tematy
związane z wyznaniowością i religijnością Polaków. Otóż jedną z
najbardziej wiarygodnych i znaczących w Polsce firm badających
opinię publiczną jest Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).
Przeprowadzone w styczniu 2012 roku badania polskiej opinii
publicznej odnośnie wyznawania religii chrześcijańskiej wykazują,
że aż 93,1% deklarowała bycie Katolikiem. W stosunku do
poprzednio przeprowadzonych badań w lutym 2009 roku widać
mimo wszystko spadek w tej materii o 1,8%. O ile tak mały spadek
nie stanowi swoistego niepokoju o wyznawców religii
chrześcijańskiej, o tyle wzrost z 2,1% do 4,2% liczby agnostyków
bezwyznaniowców i ateistów budzi pewne niepokoje670. Świadczyć
to może o tworzeniu się pewnych negatywnie oddziaływujących
grup społecznych, które w przyszłości mogą chcieć poszerzać swoje
kręgi.
Odnosząc się natomiast do kwestii czysto prawnych związanych
np. z preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy
zauważyć iż są w niej zaakcentowane wartości chrześcijańskich
naszego narodu. Świadczy to o dużym wkładzie Kościoła
katolickiego w Polsce, odnośnie tej materii. Ale nie tylko w Polsce
ma to znaczenie, gdyż ogromny odsetek ludności Unii Europejskiej
stanowią chrześcijanie. Wynika to z chrześcijańskiego kształtowania
Europy przez dwa tysiąclecia, co oznacza pewną sprawiedliwość
historyczną i ma odzwierciedlenie w konieczności wpisania tego w
preambułę konstytucji europejskiej671.
Wnioski końcowe
Omawiając tematykę związaną z wierzeniami, religiami i
wszystkimi czynnikami, przez które są kształtowane, można
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zauważyć jak duże znaczenie mają one dla społeczeństwa. Wielu nie
wyobraża sobie życia bez religii, czy wyznawania określonego
rodzaju wiary, inni z kolei robią wszystko, aby uzewnętrznić albo
wyeksponować wartości antyreligijnych. Tacy ludzie to na szczęście
jeszcze nieznaczący odłam społeczeństwa, ale niestety istniejący i
zmierzający do zlikwidowania wszystkiego co wiąże się pośrednio
lub bezpośrednio z wyznaniem. Można rzec, że prekursorzy tego
zjawiska od zawsze posiadali imperialne plany. Owszem postęp
takich praktyk ówcześnie jest bardzo mały, jednak jak każde
zagrożenie zmierza do poszerzania swego oddziaływania.
Sekularyzacja, jak już zostało wcześniej zauważone nie jest
zjawiskiem nowym, czy występującym od kilku lat. To proces, który
istnieje praktycznie od narodzin chrześcijaństwa, ingerując w jego
struktury z różnym skutkiem. Zauważalne jest, zarówno w
społeczeństwie, polityce, biznesie, socjologii, czy nawet prawie,
dążenie do krzewienia poza religijnych, a tym samum poza
chrześcijańskich zachowań i przepisów. Konsekwencji owych
skumulowanych, wrogich działań może być naprawdę wiele.
Poczynając od ogólnospołecznego zniechęcenia do wiary i szerzenia
indywidualistycznych cech, po zmianę przepisów prawa, które np. w
Polsce wzorowane były dotychczas na katolickich korzeniach
państwa.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce wypada być mimo
wszystko spokojnym o zagrożenia związane z zeświecczeniem
Polaków, jednak spoglądając globalnie na to zjawisko należy się
spodziewać nasilających się ataków antyreligijnych. Spora część
Europy już dziś jest podzielona, za przyczyną setek tysięcy, a może
nawet i milionów imigrantów z krajów arabskich, gdzie znaczenie
Chrześcijaństwa jest znikome, a może często żadne. Przejawami
świeckich praktyk mogą być m. in. ateizm, wybiórcze stosowanie
dogmatów religijnych, obojętność religijna, a w konsekwencji spadek
autorytetów religijnych prowadzący do fatalnych skutków dla
Chrześcijan. Już dziś zauważalnym jest przecież chęć oddzielenia
państwa od Kościoła, co w przyszłości będzie wygodniejsze przy
wprowadzaniu kontrowersyjnych z punktu widzenia Chrześcijan,
przepisów prawnych. Przepisy te, co wydaje się być wiadome będą
dotyczyć większego liberalizmu społecznego, który zmierza do

385

legalizacji związków osób tej samej płci, aborcji, eutanazji i szargania
instytucją rodziny.
Z ekonomicznego punktu widzenia, trudno wypowiadać się o
skutkach wprowadzania takich przepisów. Można jednak się
domyśleć, że będą one starały się odwrócić uwagę społeczeństw od
powszechnego kryzysu finansowego, skupiając się na sprawach
bardzo pobocznych. Trzeba też zaznaczyć, iż nie potrzeba nam takiej
ingerencji w systemy prawne, gdyż każda zmiana prawa wyraża się
w ogromnych nakładach finansowych, za które jak powszechnie
wiadomo zapłacić będą musieli podatnicy, czyli my.
Streszczenie
Sekularyzacja, czyli najogólniej mówiąc przejście majątków,
urzędów lub prerogatyw spod władzy kościelnej pod władze świecką
lub osób duchownych do stanu świeckiego. Nazywana także
laicyzacją i zeświecczeniem. Od setek lat jest problemem nie tylko
społecznym i Kościelnym, ale również prawnym. Przejawia się
między innym poprzez ateizm, wybiórcze stosowanie dogmatów
religijnych, obojętność religijną, co w konsekwencji prowadzi do
spadku autorytetów religijnych. Sekularyzacja ma swój wpływ
również na kształtowanie się przepisów prawa i stosunków pranomajątkowych. Dzięki ingerencji laicyzacji w naukę prawa, może w
przyszłości doprowadzić do poważnych zagrożeń dla normalnego
funkcjonowania społeczeństw.
Summary
Secularization, that generally speaking the transition estates,
offices or prerogatives from the power of the church under the
authority of the secular clergy or a secular state. Also known as laity
and secularism. For hundreds of years is not only a social problem
and Church, but also legal. It manifests itself among others by
atheism, selective use of religious dogma, religious indifference,
which in turn leads to a decline in religious authority. Secularization
also has its influence on the development of the law and were
washed and property relations. With the secularization of
interference in science of law, may in the future lead to a serious
threat to the normal functioning of society.
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Agnieszka Strykowska (UMCS)

Sun Myung Moon i przywództwo w sektach
Teoria sekularyzacji zakładała, że modernizacja społeczna,
nowoczesność wraz z jej wszystkimi czynnikami przyczyniały się do
znacznego spadku tradycyjnej religijności. Natomiast zjawisko
sekularyzacji określano jako skutek postępującej modernizacji.
Wskazywano na następującą zależność: sekularyzacja zależy od
modernizacji, im więcej tej drugiej, tym mniej miejsca na religię.
Atrybuty i cechy religijności były równoznaczne z zaprzeczeniem
mobilnego, pluralistycznego, zindywidualizowanego społeczeństwa.
Koniec XX wieku wiązał się z krytyką teorii sekularyzacji, okazało
się bowiem, że okres ten charakteryzował się znacznym ożywieniem
religijnym zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i
indywidualnym672.
Przez ostatnie dekady można było zaobserwować pluralizację
życia religijnego, ale także powrót do tradycyjnych form religijnych.
Jak podkreśla Maria Libiszowska-Żółtkowska odkrywanie Boga na
nowo nie jest czymś unikatowym i osobliwym, postępująca
pluralizacja życia religijnego skutkuje powstaniem nowych ruchów
religijnych (sekt i kultów)673. Poszukiwanie własnej tożsamości
przez jednostki czy grupy społeczne nie jest niczym nowym, ludzie
od czasów starożytnych szukali odpowiedzi na pytania dotyczące
sfery egzystencjalnej. Współcześnie zainteresowanie ludzi sensem
bytu nie maleje, wraz z rozwojem technologii możliwy stał się
dostęp do alternatywnych nurtów religijnych i filozoficznych.
Pluralizacja i życia demokratyzacja umożliwiły rozwój
alternatywnych form religijności. W przeciągu ostatnich lat można
było zaobserwować znaczny przyrost nowych ruchów religijnych w
skali światowej. Według ks. Bogdana Ferdeka w ciągu tygodnia
powstaje pięć nowych sekt. Niektóre z nich są niszowe i mają
672
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charakter krótkotrwały, choć jednostkowe osiągają charakter
międzynarodowy, posiadając coraz większe rzesze zwolenników i
wyznawców.
Eileen Barker określa nowe ruchy religijne jako organizacje
wewnętrznie zróżnicowane, które powstały w połowie XX wieku, a
ich działalność wiążę się z odpowiedzią na fundamentalne pytanie
dotyczące religii, duchowości, sacrum, filozofii674. Bryan Wilson
wskazuje, że nowe ruchy religijne cechuje „egzotyczna
proweniencja; nowy paradygmat kulturowy; poziom zaangażowania
znacznie różniący się od tego, z którym spotykamy się z w
tradycyjnym Kościele; charyzmatyczne przywództwo; wyznawcy w
przeważającej mierze młodzi, dobrze wykształceni, pochodzący z
klasy średniej”675. Za Marią Libiszowską-Żółtkowską opowiadam się
użyciem określenia nowe ruchy religijne, zamiast sekt. Jest o tyle
zasadne, że nie budzi ono negatywnych skojarzeń i nie narzuca
utartych schematów myślowych676.
Jednym z nieodłącznych atrybutów nowych ruchów religijnych
jest przywództwo, które zdefiniować można jako „zdolność
wpływania na innych, tak aby osiągnięty został cel”677. Można
wskazać na ogólne funkcje przywódcy, są to między innymi:
koordynowanie działalności grupy, ustalenie celów, reprezentacja
grupy na zewnątrz, bycie symbolem, ideologiem, wzorem do
naśladowań, czy tzw. mistrzem życia (pełniona rola dotyczy także
sfery emocjonalnej). Posiadanie przez przywódcę powyższych
atrybutów równoznaczne jest z dysponowaniem rzeczywistej
władzy678.
Według Andrzeja Zwolińskiego przywództwo w sektach i
nowych ruchach religijnych jest specyficznym typem przywództwa
religijnego. Owi przywódcy występują pod różnymi pojęciami,
nazywają się najczęściej: mesjaszem, mistrzem, cesarzem, guru,

674

E. Barker, Nowe ruchy religijne, przeł. T. Kunz, Kraków 1997, s. 51.
Tamże, s. 53.
676
Zob.: M. Libiszowska-Żółtkowska, dz. cyt., s. 30-39.
677
R. B. Dilts, Przywództwo z wizją. Kreowanie świata, do którego ludzie
chcą przynależeć, przeł. B i J Moderscy, Lublin 2007, s. 3.
678
A. Zwoliński, Anatomia sekty, Radom 2004, s. 49-50.
675

390

bogiem, świętym, prorokiem679. Eksponują swój wyjątkowy związek
z Bogiem, a niekiedy zajmują miejsce Boga. Przywódca jest
uosobieniem stabilności i jedności grupowej, zajmuje centralne
miejsce
w hierarchii. Dąży do uzależnienia swoich
współwyznawców począwszy od wierzeń, po styl życia i
aprobowane przez guru zachowania. Założyciel nowego ruchu
religijnego w swojej działalności skupia się na sferze sacrum,
obdarzony wysokimi tytułami żąda całkowitego podporządkowania,
cechuje go szeroki zakres władzy. Nieomylność guru nie pozwala na
krytykę kierowaną pod jego adresem przez członków stojących niżej
w hierarchii680.
Anthony Stoor twierdzi, że przywódcy nowych ruchów
religijnych uogólniają swoje indywidualne doświadczenie duchowe.
Dążą do tego aby inni przyjęli jego wizję, której prawdziwość
zostanie potwierdzona zbawieniem członków danej wspólnoty na
końcu świata. Jak podkreśla A. Stoor „To wyjątkowo aroganckie
założenie jest ściśle powiązane z określonymi cechami osobowości
charakteryzującymi rozmaitych guru”681. Częstym elementem
działalności przywódców jest tendencja do elitarności i
antydemokratyczności, pomimo oficjalnego głoszenia innych koncepcji.
Nowe ruchy religijne mają ściśle zhierarchizowaną strukturę, co
powoduje, że stosunki proroka z członkami grupy mają charakter
dominacji, nie przyjaźni. W przyjętej strategii nie dążą do polemiki,
tylko narzucają swój światopogląd682.
A. Zwoliński wprowadził następują typologię przywódców
nowych ruchów religijnych: bogowie (przywódca różnoznaczny jest
z osobą Boga, jest jego wcieleniem, władza guru sięga poza sferę
religijną, najważniejsza rolą jest doprowadzanie jednostki do
wyzwolenia poprzez naukę, np. Sun Myung Moon); wcielenie osób
historycznych (opierają swój wizerunek na twierdzeniu, że są
wcieleniem wielkich postaci historycznych, co łączy się z koncepcją
679
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reinkarnacji, np. Elizabeth Clark Prophet); wybrańcy, powołani przez
specjalne objawienia do wypełniania odpowiedzialnej misji
(prowadzą misje kaznodziejską, nauczycielską, uzdrowicielską itp.,
które łączy się poprzedzającym stan obecny iluminacją,
objawieniem, wezwaniem np. Victor Paul); oświecenie jednostki
(przywódca obdarzony jest niezwykłą mądrością, która pochodzi od
Boga np. Darwin Gross, Jim Jones); uzdrowiciele (w leczeniu
odwołują się do niezwykłych praktyk, częstym schematem była
zmiana roli uzdrowiciela na mistrza życia, guru czy przywódcę
religijnego np. Simon Kimbangu); ludzie o wyjątkowych
przymiotach np. Śri Chinmoya; charyzmatyczni społecznicy;
pospolici założyciele (celem jest popularność, manipulowanie czy
korzyści finansowe np. Layfayette Ronald Hubbard683)684.
Środkami wzmacniającymi boskość przywódcy są takie
elementy jak tytuł, strój i bogactwo. O ile pierwsze jest
najtrudniejsze do zdobycia i często wymaga kilku lub kilkunastu lat
żmudnej pracy, to jednak można używać go bezprawnie, wtedy
okazuje się najprostsze. Najczęściej guru przywdziewa specyficzny
strój, który ma być swoistym identyfikatorem dla otoczenia, a u
odbiorcy wywoływać uległość. Natomiast bogactwo może być
synonimem wysokiego statusu, w zależności od przyjętej koncepcji
przywódca może manifestować swoje bogactwo poprzez otaczanie
się drogimi przedmiotami lub wręcz przeciwnie prezentując postawę
ascetyczną685.
Anthony Pratkanis i Elliot Aronson w publikacji „Wiek
propagandy” wprost podają siedem wskazówek jak zostać przywódcą
sekty. Wskazują, że metody stosowane przez przywódców sekt są takie
same jak podstawowe techniki propagandowe stosowane w polityce,
reklamie, marketingu. Różnią się natomiast systematycznością i
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zakresem stosowania metod. „To, że końcowy rezultat jest dramatyczny
i osobliwy, nie oznacza, że osiągnięto go tajemniczymi środkami”686.
A. Storr wskazuje, że można przywołać wiele przykładów
fałszywych i nieuczciwych przywódców, choć nie chcąc generalizować
przywołuje guru, który cechowali się świętością i prawością. Zaznacza
jednak, że to, co odróżnia moralne i szlachetne jednostki od guru to ich
działalność. Guru głosi jedyną, prawdziwą, objawioną prawdę,
społecznik działa, choć to często nie zostaje zauważone, a aktywność
może wzbudzać mniejszy podziw. Poprzez życie codzienne dają
przykład innym, natomiast guru stara się zarządzać innymi poprzez
odpowiednie techniki krasomówcze czy posiadanie tajemnej
wiedzy687.
Częstym elementem poprzedzającym pojawienie się nowego
guru jest chaos psychiczny, który kończy się uformowaniem wizji,
do której należy dążyć. Przekonanie o objawieniu wpływa wprost
proporcjonalnie na odbiór społeczny. Bardzo ważnym elementem
związanym z przywództwem jest charyzma. Słowo w starożytnej
Gracji oznaczało „dar łaski”. Pojęcie charyzmy do nauk społecznych
wprowadził Max Weber, który określił ją jako cechę osobowości
ponadprzeciętną688. Osoba charyzmatyczna charakteryzuje się
ponadnaturalnymi mocami i zdolnościami, które są niedostępne dla
innych. Co dodatkowo wskazuje na jego przywódczą rolę689.
Charyzmatyczni przywódcy mają zdolność silnego wpływania na
innych, przyciągania, co dodatkowo spotęgowane jest przez
zdolności retoryczne i krasomówcze.
Jak podkreśla A. Storr „gorliwość wiary jest konieczna, by guru
mógł przyciągnąć wyznawców. Nie oznacza to, że każdy guru
wierzy we wszystko, co głosi”. Elementem bez którego nie było by
przywódcy są uczniowie. Ich obecność przyczynia się do wzrostu
pewności przywódcy. Pewne grono historyków opowiada się za
686
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twierdzeniem, że prorocy, którzy byli niepewni swoich twierdzeń,
szukali szerokiego grona zwolenników. Przywódcy w swoich
biografiach często odwołują się do zjawisk mistycznych, których
doznali. Powołują się na rozliczne podróże, dzięki którym zdobyli
tajemna widzę690.
Przywódca sekty pełni swoją funkcję dożywotnio, co może
prowadzić do deprywacji władzy sprawowanej w jego rękach.
Często wraz z upływem czasu dochodzi do rewizji poglądów, coraz
trudniej utrzymać dystans do siebie samego. Uznanie szczególnego
posłannictwa wiążę się z specjalnymi przywilejami, które przywódcy
przysługują. Często dochodzi do sytuacji gdzie guru korzysta ze ofiar
członków grupy lub żyje w luksusie. A. Storr wskazuje, że wobec
wielu przywódców nowych ruchów religijnych można zastosować
koncepcje „twórczej choroby” Ellenbergara691. Czy ta koncepcja ma
za zastosowanie do guru przytoczonego przez autorkę?
Sun Myung Moon i Kościół Zjednoczeniowy
Na czym polega fenomen Sun Myung Moona Koreańczyka,
który przyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby rozwijać
działalność misyjną na ziemi wybranej. Moon, który sam ogłosił się
mesjaszem, według części polityków, dziennikarzy oceniany był
jako „obrotny hochsztapler, który pod przykrywką ruchu religijnego
i globalnych inicjatyw pokojowych zbudował imperium finansowe i
lobby polityczne”692. Głosił szczytne idee, z którymi część ludzi się
zgodzi (pokój w wymiarze instytucjonalnym i jednostkowym,
harmonia, wstrzemięźliwość seksualna do ślubu, priorytetowe
miejsce i obrona instytucji rodziny693). Kościół Zjednoczeniowy
690
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kierowany przez wielebnego został uznany w tzw. Raporcie Cottrela
jako niebezpieczna i destrukcyjna sekta694. Kim był więc przywódca
Kościoła Zjednoczeniowego? Aby podjąć próbę odpowiedzi ta to
pytanie należy przeanalizować biografię Moona, która w wielu
elementach potwierdza wyjątkowość przywódcy.
Sun Myung Moon urodził się 6 stycznia 1920 roku w chłopskiej
rodzinie w Korei Północnej (okręg Jeongju, prowincja Pyondan). W
wieku 15 lat stał się członkiem Kościoła protestanckiego, uczył się w
szkole technicznej w Seulu. W czasie dojrzewania cechował się
bardzo dużą wrażliwością, co doprowadziło do doznania religijnego,
jakim było objawienie. W wieku 16 lat podczas modlitwy Moonowi
ukazał się Jezus prosząc o dopełnienie przez niego misji, której sam
nie dokończył. Twierdził, że Chrystus przez ukrzyżowanie odkupił
ludzkość tylko w sferze duchowej, nie cielesnej. Decyzję o
ukrzyżowaniu uznał za błędną (Jezus powinien założyć rodzinę,
dzięki czemu jego potomstwo byłyby bezgrzeszne). Dzięki takim
działaniom na ziemi powstało by Królestwo Boże695.
W biografii Moona mocno podkreślany jest aspekt pochodzenia i
prześladowań. Według Moona zarówno jego pradziadek jak i
dziadek działali na rzecz najuboższych. „Wielbiciele utrzymują, że
tuż przed narodzinami Moona, przed domem rodzinnym pojawił się
złocisty żuraw zapowiadający szczególne wydarzenie. Najbliższa
rodzina od początku żyła w przekonaniu, że chłopiec dokona
wielkich czynów”696. Często przywoływanym elementem był wątek
prześladowań, na polskiej stronie internetowej można przeczytać:
„Policjanci bili go i rozpoczęli rutynowe tortury, by wydobyć z niego
przyznanie się do winy. Wlewali mu do nosa wodę z ostrą papryką.
Rozciągali mu członki, związali ręce na plecach, podciągali do gory i
realizowane było poprzez dobrane i pobłogosławione przez przywódcę i
jego żonę małżeństwa. Dzieci pochodzące z takich małżeństw są bez
grzechu pierworodnego. Zob.: Sz. Beźnic, Przegląd nowych ruchów
religijnych w Polsce, [w:] E. Barker, dz. cyt., s. 288-191.
694
E. Siedlecka, Sz. Beźnic, Z. Pasek, Magazyn nr 49 (dodatek), „Gazeta
Wyborcza” 6.12.2001, nr 285, s. 49.
695
Libiszowska-Żółtkowska, dz. cyt., s. 189.
696
Oficjalna strona internetowa poświęcona Sun Myung Moon
http://www.smmoon.pl/images/10/smmoon_zyciorys_a.pd, (30.01.2013).
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męczyli torturą zwaną „samolot”. Mimo to odmowił przyznania się
do winy”697. Jak wskazuje Joanna Katarzyna Frankowiak
podkreślanie takich elementów wskazuje na determinacje i heroizm
Moona698.
W latach 1941-1944 studiował na wydziale inżynieryjnoelektrycznym Uniwersytetu Waseda w Tokio. Będąc studentem
większość czasu wolnego poświęcał studiowaniu Biblii i
uczestnictwu w nabożeństwach religijnych. Czego efektem, według
Moona, była nowa interpretacja Starego i Nowego Testamentu
objawiona mu przez Boga, która została przedstawiona w „Boskich
Zasadach” napisanych przez twórcę Kościoła Zjednoczeniowego. W
1945 roku po wyzwoleniu Korei Moon zdecydował się zamieszkać
w Pusan w Korei Południowej. Tam też się ożenił, jednak jego
pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem, co przeczy ideom
prezentowanym przez samego guru. W latach 1946-1948 był
dwukrotnie aresztowany za „głoszenie bożego posłannictwa”, został
skazany na 5 lat do obozu Hungnam w Koreańskiej Republice
Ludowej. W 1950 roku został z niego uwolniony przez wojska ONZ.
Jak wskazuje M. Libiszowska-Żółtkowska „ciężka dola skazańca,
który nie tylko wykazał się nadzwyczajnym hartem ciała, silną
wiarą, ale także nie zaprzestał duchowej pracy ze współwięźniami,
stała się pretekstem do porównań – per analogiam – z Jezusem”699.
W maju 1954 roku Moon powołał do życia Ruch pod
Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa
Światowego (Segye Kidokkyo T’ong’ll Silloyon Hyophee / Holly
Sprit Association for the Unification of Word Chrystianity) znany
jako Kościół Zjednoczeniowy700. Celem nowo powstałego
697

Tamże, (30.01.2013).
J. K. Frankowiak, Fenomen działalności Sun Myung Moona (Kościół
Zjednoczeniowy), [w:] Sekty społeczno i prawnopolityczne aspekty zjawiska,
red. I. Kamiński, M. Płudowski, Olsztyn 2009, s. 96.
699
M. Libiszowska-Żółtkowska, dz. cyt., s. 190-191.
700
Kościół Zjednoczeniowy w zależności od przyjętego kryterium zaliczany
jest przez badaczy zjawiska do różnych typologii. A. Zwoliński zalicza
Kościół Zjednoczeniowy do sekt politycznych (jej celem jest zmiana
systemu społecznego na teokrację) lub sekt odwołujących się do „nowego
mesjasza” i „nowego objawienia”, natomiast E. Barker zalicza ich do
nowych ruchów religijnych wywodzących się z tradycji religijnych. Zob.:
698
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stowarzyszenia było przygotowanie fundamentu dla jedności
wszystkich kościołów chrześcijańskich. W kolejnych latach Moon
prowadził aktywną działalność misyjną zdobywając coraz większe
grono w wyznawców w Korei. Dnia 16 marca 1960 roku ożenił się
po raz trzeci z Hak Ja Han. Wraz z małżonką ogłosili się
„Prawdziwymi Rodzicami” ojcem i matką wobec całej ludzkości, co
jest stanowi przenośnie teologiczną odnośnie biblijnej roli Adama i
Ewy.
Kolejnym etapem była misja ewangelizacyjna w Stanach
Zjednoczonych Ameryki w latach 1971-1974. Pojawienie się Moona
zbiegło się ze zmianą strojów społecznych i powstaniem nowych
ruchów religijnych. Koncepcja narodu wybranego w połączeniu
ożywioną kampanią po dużych miastach odniosła zamierzony
sukces. Przywódca Kościoła Zjednoczeniowego zyskał szerokie
grono wyznawców, a także korzyści finansowe. Po 20 latach od
przybycia wraz z małżonką powrócił do Korei Południowej, gdzie
zmarł w wieku 92 lat. Przywództwo w Kościele Zjednoczeniwym
przejął jego syn Hung-Jin Moon701.
Kontrowersyjnym elementem działalności Moona była
aktywność w sferze polityki. Allen Tate Wood, były członek
Kościoła Zjednoczeniowego stwierdził, że „organizacja Moona ma
charakter typowo polityczny, a inicjatywy podjęte na innych
płaszczyznach stanowią kamuflaż dla jednego celów, jakim było
utworzenie ogólnoświatowego rządu”702. Moon utrzymywał kontakty
z takimi politykami jak Ronald Regan, Geogre Bush senior, Richard
Nixon, wpierając ich w walce o prezydenturę i finansując ich
kampanie prezydenckie. Przywódcę Kościoła Zjednoczeniowego
E. Barker, dz. cyt., s. 281; A. Zwoliński, Sekty… Dlaczego?, Warszawa
1998, s. 8.
701
A. Bober, J. Winiecki, Wielebny Sum Myung Moon – mesjasz i biznesmen.
Ciemna strona księżyca, http://www.polityka.pl/swiat/ludzie/ 1530263,1,
wielebny-sun-myung-moon---mesjasz-i-biznesmen.read, (30.01.2013).
702
U. S. Goverment Report of The Subcommittee on National
Organizastion of the committee on International Relations U. S. House of
Repersentive, s. 339, 388, http://www.freedomofmind.com/resourcecenter/
groups/m/ moonies/fraser-repost/indeks.html, cyt. za.: J. K. Frankowiak, dz.
cyt., .s 105.
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oskarżano o zawarcie przymierza z Republikanami, które
realizowane było przez publikowanie odpowiednich artykułów w
„Wasinghton Times”, często dyskredytujących oponentów
politycznych. Szczególnie Bush senior utrzymywał bliskie kontakty
z guru, w 1996 roku pojechał wraz z wielebnym do Urugwaju, gdzie
powstał nowy ośrodek należący do Moona703. Podczas „afery
Watergate” Moon stanął w obronie Nixona, tłumacząc, że prezydenta
od władzy może odsunąć jedynie Bóg, od którego pochodzi wszelka
władza704. Moon był zagorzałym przeciwnikiem komunizmu, który
był przyczyną największych problemów na świecie, uosobieniem
Szatana. W związku z tym zdobył przychylność wielu polityków w
czasie „zimnej wojny”.
Wspierał także działalność Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, również finansowo. 1989 roku
Lech Wałęsa spotkał się jedną z czołowych postaci Kościoła
Zjednoczeniowego Changiem Hwan Kwakiem. Po upadku Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich wskazywał na swój udział w
obaleniu komunizmu w Europie i w Polsce. Spotkał się nawet z
Michaiłem Gorbaczowem705. Wielebny w swojej działalności starał
się pozyskać sympatie ludzi wpływach, polityków, naukowców,
nawet gwiazd. W 1995 roku Włodzimierz Cimoszewicz wyjechał do
Korei na zaproszenie Federacji na rzecz Pokoju Światowego, także
posłanka Grażyna Poturalska uczestniczyła w konferencji w
późniejszych latach. W 2000 roku podobne zaproszenie
wystosowano do Lecha Wałęsy z prośbą o wygłoszenie referatu,
prezydent po konsultacji z Ministerstwem odmówił udziału706.
Działalność Moona była możliwa dzięki odpowiedniej
aktywności promocyjnej, a może przede wszystkim dzięki zasobom
materialnym. Szacuje się, że stowarzyszenia i spółki zarządzane
przez Moona są warte ok. 500 mln dolarów, nie mówiąc o bogactwie
703

M. Kruczkowska, Interesy wielebnego Moona, „Gazeta Wyborcza”
22.09.2005, nr 221, s. 16.
704
Tamże, s. 107.
705
A. Zwoliński, Sekty polityczne, „Sekty i Fakty” 2002, nr 13,
http://www.psychomanipulacja.pl/sektyifakty/13/, (31.01.2013).
706
M. Rusek, Rozmowa z ojcem Tomaszem Francem, „Gazeta Wyborcza”
Radom 22.01.2005, nr 247 s. 1.
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samego przywódcy707. O zamożności Moona może świadczyć fakt
założenia Klubu piłkarskiego New Hope w Brazylii, w który
zainwestował ok. milion dolarów czy zakup osady w Paragwaju za
22 mln708. Bardzo ważnym składnikiem majątku Moona są media, w
jego posiadaniu znalazły się takie tytuły jak: „The Washington
Times”709, „Insight”, „Unification News”, „The Word & I” w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Segye Ilob” w Korei, „Sakai
Nippo” w Japonii czy „The Middle East Times” w Grecji710. Ponadto
każdy z członków zobowiązany jest do płacenia 10% swoich
dochodów na rzecz Kościoła.
Cechą charakterystyczną działalności guru było tworzenie
rozbudowanej sieci organizacji i stowarzyszeń, które można
podzielić na religijne, polityczne, pacyfistyczne, medialne,
kulturalne, które funkcjonują na całym świecie i pozornie nie mają
wiele
wspólnego
z
Kościołem
Zjednoczeniowym.
Do
najpopularniejszych stowarzyszeń należą: International Cultural
Fundation, Inter-Religious Federation for Word Peace, Women’s
Federation for Word Peace, Collegiate Association for Research of

707

W 1972 roku Donald Frazer opublikował raport ze śledztwa dotyczący
działalności Moona i Kościoła Zjednoczeniowego na zlecenie Izby
Reprezentantów. Ujawniono między innymi, że Sun Myung Moon starał się
przejąć kontrolę nad Diploma National Bank przez ukrywanie źródeł
finansowania zakupów akcji, nielegalną sprzedaż broni M 16, związki z
przywódcą mafii japońskiej Yoshi Kodama. Sąd Najwyższy skazał
przywódcę Kościoła Zjednoczeniowego na 18 miesięcy więzienia i 25
tysięcy dolarów grzywny za oszustwa podatkowe. Oskarżony został
ponadto o molestowanie seksualne, szpiegostwo, uchlanie się od służby
wojskowej.
708
Moonchster United?, „Gazeta Wyborcza” 11.02.2000, nr 35, 6.
709
W prasie polskiej komentowano publikacje tekstu Lecha Kaczyńskiego
pt. „Czas refleksji i działania” w „Washington Times”. Ministerstwo
wskazywało, że inicjatywa dotyczące tekstu wyszła od redakcji. Szerzej
zob.: M. Banacki, P. Wroński, Prezydent i gazeta Moona, „Gazeta
Wyborcza” 6.02.2009, nr 31, s. 2.
710
M. Gajewski, Imperium Moona, „Sekty i Fakty” 2003, nr 18, s. 23.
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the Principle711. Pomimo wielu w dwuznacznych w elementów
biografii Sun Myung Moona zyskał on wielkie rzesze zwolenników.
Według danych z 2000 roku Kościół Zjednoczeniowy liczył 4,5
mln712 wyznawców, natomiast szacuje się że w Polsce jest ok. 400500 osób713.
Szacuje się, że Moon stworzył bezpośrednio lub pośrednio
kilkaset organizacji i instytucji. Określane są najczęściej jako
fasadowe, ze względu na bezpośrednie powiązania z Kościołem
Zjednoczeniowym. Jest to sposób na rekrutację nowych członków.
W Polsce jest aktywnych kilka organizacji między innymi Federacja
Rodzin na rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia714. W Polsce
stowarzyszenia
powiązanie
z
przywódcą
Kościoła
Zjednoczeniowego kilkakrotnie starały się zorganizować spotkania,
które często były odwoływane po zawiadomieniu organizatorów o
pochodzeniu
stowarzyszenia715.
Członkowie
Kościoła
Zjednoczeniowego i stowarzyszenia wskazują, że podejmowane
przez nich inicjatywy są przerywane z zewnątrz. Beata Gawor ze
należąca do jednego ze stowarzyszeń stwierdza, że „uczymy ludzi
tego, że najważniejsza jest miłość i rodzina Na pewno nie można
nam zarzucić nam naboru do sekt”716.
Jednym z najpopularniejszych elementów działalności Sun
Myung Moona były masowe zaślubiny. Jak podaje J. K. Frankowiak
są to ceremonie dzięki którym „mężczyzna i kobieta zostają
wczepieni do rodowodu Prawdziwych Rodziców jako para

711

Kościół Zjednoczeniowy, Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych
Ruchach Religijnych i Sektach, http://badzwolny.eu/index2. php?option
=com_content&do_pdf=1&id=684, (31.01.2013).
712
Co do liczebności wyznawców Kościoła Zjednoczeniowego nie ma
zgodności E. Barker mówi o 1 mln, natomiast w prasie polskiej najczęściej
wskazuje się na ok. 3 mln wyznawców, zob.: J. K.. Frankowiak, dz. cyt., s. 105.
713
Zob.: M. Libiszowska-Żółtkowska, dz. cyt. s. 201; J. K. Frankowiak, dz.
cyt., s. 105.
714
Macki Moona, „Gazeta Wyborcza” 13.08.2001, nr 188, s. 3.
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Szerzej zob.: M. Grzebałkowska, O odmóżdżeniu, „Gazeta Wyborcza”
Gdańsk 26.01.1999, nr 21, s. 4;D. Karaś, Sekta szuka miejsca, tamże
17.11.1998., nr 269, s. 1.
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Macki Moona, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn 13.08.2001, s. 3.
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małżeńska”717. Dla członków Kościoła Zjednoczeniowego wybór
małżonka przez przywódcę jest wielką nobilitacją. Moon twierdził,
że najlepsze są małżeństwa z partnerem innej narodowości czy rasy,
może to powodować problemy z komunikacją. Niepokój może
budzić narzucenie wyboru partnera przez wielebnego. Według
niektórych większość przyszłych małżeństw poznaje się dopiero tuż
przez ceremonią, choć wedle obowiązujących praw narzeczeństwo
może ubiegać się o błogosławieństwo małżeństwa po trzech latach
wspólnego życia bez współżycia. Dla przykładu w 1995 roku za
pośrednictwem Internetu Moon połączył 360 tysięcy par, natomiast
w 2000 roku na ślubnym kobiercu w Seulu na Stadionie Olimpijskim
stanęło 20 tysięcy osób. W Polsce wzmianką na temat masowych
małżeństw były artykuły dotyczące propozycji wycieczki
walentynkowej do Korei za 400 dolarów, organizowanej przez biuro
Impuls w 2000 roku718.
Sun Myung Moon i jego popularność stanowiły pewnego
rodzaju fenomen w skali światowej. Przychylam się do stanowiska,
iż przywódca Kościoła Zjednoczeniowego to charyzmatyczny
człowiek z wizją, lecz nie społecznik. Przeczy temu życiorys i
działalność nie zgodna z prawem, szczególnie zaangażowanie
polityczne i popieranie jednej opcji politycznej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Ponadto niektórzy wskazują na
wykorzystanie technik manipulacji w pozyskaniu nowych członków
i adeptów, czy wykorzystanie organizacji i stowarzyszeń. W ciągu
ostatnich lat można było zaobserwować krytykę Kościoła
Zjednoczeniowego i Moona przez różne środowiska, w tym
przywódców państw europejskich. Zła reputacja doprowadziła do
tego, że wizyty Moona w państwach Unii Europejskiej czy Japonii
były blokowane. A w Paragwaju miejscowa ludność zorganizowała
protest przeciwko Moonowi, wskazywano także na powiązania
narkotyczne wielebnego w Ameryce Południowej. Sun Myung
717

J. K. Frankowiak, dz. cyt., s. 100.
K. Wierzbicka, Masowe szczęście, „Gazeta Wyborcza” 14.02.2000, nr 37
s. 2; Tamże, Seka Moona. Śluby, wybory najpiękniejszych i wypędzanie
przodków, Tamże 23.03.2000, nr 45, s. 3; J. Sidorowicz, Wycieczka do
Moona, Tamże 8.02.2000, nr 32, s. 6; G. Piechota, Wycieczka na ślub pana
Moona, Tamże 9.02.2000, nr 33, s. 5.
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Moon, który ogłosił się mesjaszem, zmarł 3 września 2012. Obecnie
trudno stwierdzić, co się stanie z Kościołem Zjednoczeniowym i jego
wiernymi. Moon dla jednych na zawsze pozostanie fałszywym
prorokiem, manipulatorem, dla innych dobrym ojcem, który chciał
zbawić świat.
Streszczenie
Wiek XX i XXI pokazał, że teoria sekularyzacji nie sprawdziła
się. Obecnie można zaobserwować znaczne ożywienie religijne,
które wyraża się poprzez powrót do tradycyjnych form religijności,
bądź pluralizmem religijnym. Szacuje się, że każdego dnia powstaje
około pięć nowych sekt. Na czele nowych ruchów religijnych stoją
zazwyczaj charyzmatyczni przywódcy, którzy swoją postawą
potrafią przyciągnąć nowych adeptów. Występują pod różnymi
pojęciami, nazywają się najczęściej: mesjaszem, mistrzem, cesarzem,
guru, eksponując wyjątkowy związek z Bogiem. Sun Myung Moon
niewątpliwe zaliczał się do tej grupy. Stworzył nowych ruch religijny
o międzynarodowym charakterze, określając się zbawicielem świata.
Summary
Sun Myung Moon and leadership in cults
Age of the twentieth and twenty-first showed that the theory of
secularization has not worked. Now you can see a significant
religious revival, which is expressed through a return to traditional
forms of religiosity or religious pluralism. It is estimated that each
day produce around five new sects. At the forefront of new religious
movements usually stand charismatic leaders who your attitude can
attract new students. There are the different concepts are called most
frequently: the messiah, the master, the Emperor, the guru, exposing
a unique relationship with God. Sun Myung Moon undoubtedly
numbered among this group. Created a new religious movement of
international character, the savior of the world.
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Konrad Wierzbicki (KUL)

Warunki izolacji penitencjarnej a wizja procesu resocjalizacji
Wprowadzenie
Ustawa o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010r.719 daje
dyrektorom jednostek penitencjarnych, uprawnienia dotyczące
ustalania metod i form działalności nie tylko w zakresie ochrony i
przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
ale również uwzględnia potrzebę prowadzenia wobec osób
pozbawionych wolności działalności resocjalizacyjnej. Niemniej
jednak, działalność ta, w ostatnim czasie, nie przynosi pozytywnych
efektów.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest przesadna
biurokratyzacja wszelkich aspektów związanych z funkcjonowaniem
jednostek penitencjarnych, w zakresie „obsługi” osób pozbawionych
wolności, przejawiającą się m.in. sztucznością programów
wychowawczych, w których na poczet tworzenia statystyk (baz
danych)720 i realizacji dodatkowych zadań służbowych
719

Dz. U., 2010, nr 79, poz. 523, z późn. zm.
Od roku 2008, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej, funkcjonuje elektroniczna Centralna Baza Danych Osób
Pozbawionych Wolności Noe.NET. W systemie gromadzone są wszelkie
informacje dotyczące więźniów (Jest tu dokładny opis osadzonego i jego
środowiska, w tym rodziny, występujących w jego otoczeniu patologii,
chorób psychicznych, nałogów, przynależności do podkultury więziennej. A
także wpisy o prowadzonej wobec osadzonego pracy resocjalizacyjnej czy
terapeutycznej, fakty dotyczące jego zachowania w jednostce, kontaktów
interpersonalnych, uczestnictwa w ofercie resocjalizacyjnej, kulturalno
oświatowej, religijnej, sportowej, nagrody i kary, wnioski z badań
psychologiczno-penitencjarnych, oceny okresowe, opinie, notatki
osobopoznawcze i decyzje komisji penitencjarnej, dane odnośnie udzielonej
pomocy postpenitencjarnej i odbytych widzeń, wnioski o warunkowe
przedterminowe zwolnienie. Każdy więzień ma swój indywidualny numer
IDO. Penitencjarzyści i terapeuci więzienni, skarżą się, że wprowadzanie
danych do systemu, zajmuje im od 60 do 70 proc. czasu pracy. Postulują, o
zatrudnienie, w każdej jednostce penitencjarnej referenta do wpisywania
danych do systemu, aby dać wychowawcom i terapeutom więcej czasu na
720
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powierzanych funkcjonariuszom Służby Więziennej, zanika
podmiot oddziaływania - czyli sam więzień.
Kolejny fakt, to nadmierne obciążenie wychowawców i
psychologów więziennych, wynikające głównie ze sprawowania
codziennej opieki wychowawczej, nad co raz to większą grupą osób
pozbawionych wolności. Średnio na jednego wychowawcę działu
penitencjarnego przypada od 50 do 60 osadzonych, a w niektórych
jednostkach penitencjarnych liczba ta wzrasta nawet do 70
osadzonych.
W oddziale mieszkalnym dla osób pozbawionych wolności, w
którym zazwyczaj pracuje dwóch pedagogów więziennych, w
przypadku nieobecności w służbie jednego z nich, obowiązki
sprawowania opieki wychowawczej nad pozostałą grupą osadzonych
przejmuje ten drugi wychowawca.
Powyższy fakt, budzi w autorze obawę, co do skuteczności
oddziaływań penitencjarnych i przebiegu procesu wychowania,
bowiem tego typu sytuacje z pewnością dobrze nie wpływają na
relacje wychowawcze pomiędzy personelem więziennym, a osobami
pozbawionymi wolności, w kontekście szeroko rozumianej idei
resocjalizacji. Dodatkowy problem, to przebywanie w warunkach
jednostek penitencjarnych, członków zorganizowanych grup
przestępczych.
Nieznajomość zjawiska przestępczości, w zakresie stopnia
zorganizowania przestępczych ugrupowań, rozmaitości ich form i
sfery działalności, a przede wszystkim niewiedza kadry
penitencjarnej Służby Więziennej na temat poszczególnych jej
członków, szczególnie może wpłynąć na pogorszenie się stanu
bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych.
Przedstawiciele
niezwykle
hermetycznych
struktur
przestępczości zorganizowanej, stanowią również potencjalne
zagrożenie dla oddziaływań wychowawczych, podejmowanych
wobec osób pozbawionych wolności.
Na tle powyższych rozważań uwidacznia się potrzeba
postawienia następującego pytania: co możemy uczynić, aby proces
resocjalizacji prowadzony w jednostkach organizacyjnych
pracę z osadzonymi. Szerzej na ten temat: G. Korwin-Szymanowski,
Noe.NET – mity i rzeczywistość „Forum Penitencjarne” 2011, nr 9, s. 3-5.
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więziennictwa w stosunku do więźniów, w tym wobec członków
zorganizowanych grup przestępczych, był procesem skutecznym?
Chcąc uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie, warto jest przyjrzeć
się bliżej omawianym zagadnieniom, w kontekście niektórych
problemów,
towarzyszących
współczesnej
resocjalizacji
penitencjarnej.
1. Zjawisko przestępczości zorganizowanej w warunkach
izolacji więziennej
Obecność w więzieniach członków zorganizowanych grup
przestępczych,
nie
ułatwia
prowadzenia
działalności
resocjalizacyjnej, ponieważ przestępczość zorganizowana stała się
nowym zjawiskiem kryminogennym.
Według danych, na dzień 30.11.2012r. w jednostkach
penitencjarnych przebywały 2 584 osoby związane z przestępczością
zorganizowaną. W stosunku do października 2012 roku, liczba ta
wzrosła o 5 osób. W populacji osób pozbawionych wolności,
następująca kategoria skazanych stanowi 3,0% całej populacji721.
Przyglądając się realiom jednostek penitencjarnych, można
spróbować wyodrębnić hierarchię (strukturę) jaka najczęściej
charakteryzuje każdą zorganizowaną grupę przestępczą.
Na czele grup zazwyczaj stoją przywódcy - samodzielni liderzy,
czasami nazywani przez więźniów „ojcami”, niżsi statusem są
członkowie „kadry kierowniczej”, osadzeni stanowiący „organ
doradczy” i pełniący również funkcję przywódczą. Niżsi rangą są
tzw. „fachowcy”, zamiennie „eksperci” – osadzeni posiadający
określone predyspozycje i „kwalifikacje” do działań o charakterze
przestępczym. Określani przez osadzonych mianem „żołnierzy", to
ci, którzy wykonują bezwzględnie powierzone im zadania, w
zakresie zabezpieczenia ochrony osób kierujących daną grupą i jej
interesów.

721

Dane: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Statystyki –
listopad
2012r.
http://www.sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012_listopad_statystyka_
biezaca.pdf
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Najniżej w hierarchii danej grupy, znajduje się „złodzieje”osadzeni „specjalizujący się” w kradzieżach samochodów, pobiciach,
rozbojach, wymuszeniach, włamaniach, „paserce” oraz handlu
narkotykami, itp.
W dalszym ciągu obserwuje się napływ do jednostek
penitencjarnych osób powiązanych z przestępczością zorganizowaną.
Zdarza się, że osoby te, utrzymują liczne kontakty z osobami
znaczącymi, zwłaszcza z przedstawicielami świata polityki, mediów
i organów ścigania.
Potrzeba monitorowania przez Służbę Więzienną, głównie z
powodu zagrożeń, jakie za sobą niesie obecność członka
przestępczości zorganizowanej w danej jednostce, wynika przede
wszystkim z potrzeby stworzenia mu określonych warunków
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego
aresztowania, ponieważ wykazuje on zdecydowanie lepsze
skłonności adaptacyjne do warunków więziennych niż inni osadzeni,
z uwagi na wkalkulowane ryzyko swojej działalności przestępczej.
Przejęcie „zasad drugiego życia” w warunkach więzienia, przez
przestępcę tej kategorii, wynika z obawy przed wykluczeniem i
wykorzystaniem przez innych współwięźniów722.
Ten fakt stanowić może dodatkowy problem dla Służby
Więziennej, szczególnie w przypadku funkcjonariuszy mało
doświadczonych, posiadających niewielki staż pracy i nieznających
jeszcze realiów więziennych.
Do walki z przestępczością zorganizowaną powołano CBŚ Centralne Biuro Śledcze, które definiuje przestępczość
zorganizowaną jako: „hierarchicznie zorganizowany związek
przestępczy powołany z chęci zysku dla dokonywania ciągłych i
różnorodnych przestępstw, zakładający osiąganie celów przez
korupcję, szantaż oraz użycie siły i broni”723.

722

Fakt wyłączenia z szeregów podkultury tzw. „schowanie do wora” oraz
otrzymanie miana frajera lub cwela w przypadku tej kategorii więźniów,
niejako wymusza na administracji jednostek, podjęcie określonych działań,
w zakresie zapewnienia im ochrony.
723
Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Wyd.
Zakamycze, Kraków 2002, s. 50.
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Dla przestępczości zorganizowanej, charakterystyczne są
następujące kategorie przestępstw: nielegalny obrót narkotykami i
substancjami psychotropowymi; fałszerstwa pieniędzy i papierów
wartościowych; oszustwa na szkodę programów rządowych i
funduszy międzynarodowych; aferowe przestępstwa celne,
podatkowe i dewizowe; pranie brudnych pieniędzy; nielegalny
handel bronią i substancjami radioaktywnymi; przestępstwa
ekologiczne; przestępstwa obyczajowe; nielegalny hazard;
wymuszanie rozbójnicze i korupcja724.
W warunkach izolacji więziennej zorganizowane grupy
przestępcze często stosują korupcję, jako metodę ochrony własnej
organizacji i unikania odpowiedzialności karnej (sposób dalszej
ekspansji i ochrony interesów finansowych oraz środek ułatwiający
popełnianie innych przestępstw o znaczeniu podstawowym dla danej
grupy)725.
W przypadku funkcjonariuszy Służby Więziennej (zwłaszcza
tych pracujących w bezpośrednim kontakcie z więźniami) można
empirycznie stwierdzić, że mają oni „szansę” niejednokrotnie
spotkać się w swojej karierze zawodowej z korupcyjną
propozycją726.
Członkowie grup przestępczości zorganizowanej, mają za sobą
bogatą przeszłość przestępczą, są bardzo zdyscyplinowani i gotowi
podjąć się każdego zadania, potrafią zabić i sprytnie korumpować
notabli życia politycznego i społecznego. Przestępczość
zorganizowana stanowi poważne zagrożenie dla stabilizacji państwa.
Wielu zaangażowanych w nią młodych ludzi jest silnie
zdeterminowanych i wykazujących ekstremalne zachowania727.
Zdaniem Zbigniewa Rau obszar działania zorganizowanych grup
przestępczych jest coraz szerszy, ponieważ dotyczy już między
innymi takich przestępstw, jak: zorganizowane kradzieże
724

Tamże, s. 52.
K. Wierzbicki, Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej w
kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie
godności człowieka, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji,
red. S. Bębas, Radom 2011, s.369.
726
Tamże, s. 384.
727
Z. Rau, Przestępczość…, wyd. cyt., s. 174.
725
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samochodów i ich przemyt poza granice kraju; wykorzystywanie
rynku prostytucji, wyłudzanie kredytów na wielką skalę; handel
bronią; nielegalny hazard; przestępczość komputerową, przestępstwa
giełdowe, nielegalną migrację728.
Interesujące uwagi na temat stanu i sytuacji członków
przestępczości zorganizowanej, przebywających w zakładach
karnych, przedstawiła Grażyna Szczygieł, która stwierdza, że
skazani z tej kategorii sprawców przestępstw najbardziej cenią sobie
siłę, pieniądze i związek z przestępczą grupą. Do więzienia trafiają
jednak członkowie grupy, stojący najniżej w jej hierarchii.
Prawdziwi przywódcy przestępczości zorganizowanej unikają
zazwyczaj skazania dzięki matactwu i korupcji. Zdaniem autorki,
obecność przedstawicieli grup przestępczości zorganizowanej
stwarza nową sytuację tak dla administracji więziennej, jak i dla
pozostałych skazanych. Jest to korumpowanie funkcjonariuszy z
wykorzystaniem ich życia prywatnego (próba zastraszania,
szantażu), by uzyskać dla siebie specjalne przywileje (widzenia,
telewizor w celi, korzystanie z kantyny więziennej). Przestępcy z
tzw. szeregów grupy przestępczej, za cenę milczenia i lojalności
wobec swoich przywódców, mogą liczyć na ich pomoc materialną,
prawną dla siebie i swoich rodzin. Często też w więzieniach
reprezentanci zorganizowanych grup przestępczych przenoszą swój
przestępczy proceder na pozostałych skazanych. Uczestniczą w
przemycie narkotyków i ich dystrybucji, ułatwiają dostęp do
telefonów komórkowych. W ten sposób umacniają swoją pozycję
przywódczą wśród przebywających w więzieniu skazanych729.
2. Inne problemy współczesnej resocjalizacji
Resocjalizacja, będąc zespołem oddziaływań, które mają
doprowadzić do poprawnego funkcjonowania jednostki w
społeczeństwie, zgodnie z przyjętym porządkiem społecznym i

728

Tamże, s. 58-60.
G. Szczygieł, Przestępczość zorganizowana, aspekt penitencjarny,
problemy i założenia badawcze [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek
koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, E. Pływaczewski (red.), Wyd.
Zakamycze, Kraków 2005, s. 615-616.
729
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prawnym, jest szczególną formą wielowymiarowego przekazu, który
zawiera elementy edukacji, opieki i terapii730.
Istota
procesu
resocjalizacji
powinna
polegać
na
zneutralizowaniu w osobowości jednostek wartości i norm
negatywnych i na zastąpieniu ich normami i wartościami
akceptowanymi społecznie. Resocjalizacja musi być, więc
świadomym i celowym oddziaływaniem w kierunku wychowania
resocjalizującego.
Celem zaś wychowania resocjalizacyjnego powinno być
przekształcenie osobowości jednostki, usunięcie stanu wykolejenia,
które wynika z negatywnych organizacji postaw jednostek wobec
siebie i innych ludzi.
Refleksja nad niniejszym zagadnieniem skłania autora do
stwierdzenia, że obecny stan polskiego systemu penitencjarnego,
uniemożliwia podjęcie określonej aktywności w kierunku poprawy
działalności wychowawczej wobec osób pozbawionych wolności,
zwłaszcza wobec opisywanej już wcześniej, kategorii osadzonych –
członków zorganizowanych grup przestępczych.
Pomijając już bardzo trudną sytuację polskiego więziennictwa,
przejawiającą się m.in. problemem wieloletniego niedofinansowania
jednostek penitencjarnych, niedoetatyzowaniem kadry Służby
Więziennej, zwłaszcza tej będącej w bezpośrednim kontakcie z
człowiekiem pozbawionym wolności i mając na uwadze wiele
innych aspektów, których z uwagi na ich wielość nie można tutaj
przytoczyć, autor wyraża pogląd, że obecny stan polskiego systemu
penitencjarnego jest wynikiem prowadzenia (w dalszym ciągu)
wobec więźniów, tradycyjnych działań resocjalizacyjnych, opartych
na stosowaniu sztywnych przepisów regulaminów731.
12

K. Wierzbicki, Podstawy prawne udziału społeczeństwa w resocjalizacji
skazanych zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] Ubóstwo i
wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A.
Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, wydawca: Szkoła Główna
Handlowa - Bramasole Public Relations & Publishing House, Warszawa
2010, s. 173.
731
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w
sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary
pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.), Rozporządzenie
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Propozycją tą zainteresowani są osoby pozbawione wolności, jak
i znaczna część personelu więziennego. Skazani, bowiem posiadają
wiedzą, co jest, natomiast nie wiedzą, co będzie, czego się będzie od
nich wymagało.
Sztywne przepisy ograniczają swobodę działania personelu
Służby Więziennej, w konsekwencji czego, osadzeni wolą zachować
bierną postawę w procesie resocjalizacji niż postawę czynną,
wymagającą zaangażowania ich świadomości i woli.
W związku z powyższym, przejdźmy do nakreślenia niektórych
kierunków rozwiązań ważnych dla reformowania więziennictwa, co
przyniesie szersze możliwości resocjalizacji.
Na czoło tych zagadnień wysuwają się zadania administracyjnoorganizacyjne i związany z tym sposób zarządzania poszczególnymi
jednostkami penitencjarnymi.
W zagadnieniu tym kryje się wiele pytań. Pierwsze dotyczy
współistnienia, przy kierowaniu przez Centralny Zarząd Służby
Więziennej, organów podległych, jakimi są okręgowe inspektoraty
Służby Więziennej; a jeśli dalsze funkcjonowanie - to, w jakiej
formie i z jakim zakresem kompetencji?732
W warunkach jednostek penitencjarnych, wyjątkowo ważne jest
również modelowe ukształtowanie struktury administracji
więziennej. Skoro funkcją nadrzędną jednostek penitencjarnych, jest
resocjalizacja, to powinno to mieć odzwierciedlenie w całej
strukturze więziennictwa. W chwili obecnej za wszelkie niedostatki
w pracy wychowawczej są obciążani funkcjonariusze i pracownicy
działów penitencjarnych.
Wydaje się, że zarówno dział penitencjarny, ewidencji,
zatrudnienia, organizacyjno-prawny, kwatermistrzowski, ochrony,
służba zdrowia, i inni, winni brać czynny udział w procesie
resocjalizacji.

Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów
prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.).
732
Dotychczasowy układ powoduje, iż jednostki podstawowe otrzymują
różne zalecenia i dyspozycje (bywa, że inne z okręgowych inspektoratów,
niż z CZSW).
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Wreszcie kolejną trudnością na drodze resocjalizacji, jest
ukształtowany od lat w wielu jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej priorytet niektórych funkcji realizowanych przez daną
jednostkę.. Wiadomo, że zakłady karne i areszty śledcze realizują
szereg funkcji. Obok funkcji resocjalizacyjnej - naczelnej - realizują
funkcje: izolacyjną, ochronną, ekonomiczną itp. Niekiedy funkcja
podrzędna urasta do rangi naczelnej, co jest niezmiernie trudne do
odwrócenia lub ułożenia właściwych proporcji.
Koniec roku 2010 dla Służby Więziennej przyniósł szereg
zmian, stanowiących korzystny prognostyk do podejmowania prób
ukształtowania nowego modelu resocjalizacyjnego. Te korzystne
symptomy można upatrywać w pierwszej od 50 lat reformie
struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa733.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie
Więziennej do podstawowych zadań polskiego więziennictwa
należy734:
- prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych
wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede
wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu
733

W 2010 r. z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości rozpoczęła się
pierwsza od 50 lat reforma struktury organizacyjnej polskiego
więziennictwa. W listopadzie 2010 r. zakończono jej pierwszy etap
polegający na wdrożeniu oddziałów penitencjarnych. Reforma objęła
zakłady karne i areszty śledcze dla powyżej 200 osadzonych. W Zakładzie
Karnym w Chełmie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, dysponujące
oddzielną, specjalnie dobraną kadrą obsługującą poszczególne grupy
osadzonych dobieranych wg takich kryteriów jak: stopień demoralizacji,
stwarzane zagrożenie społeczne oraz podatność na resocjalizację. Dzięki
wprowadzeniu struktury organizacyjnej opartej na oddziałach
penitencjarnych, mniejsze i komplementarne zespoły funkcjonariuszy
mogą, bez udziału szczebli pośrednich, szybciej i skuteczniej reagować na
każde pojawiające się zagrożenie czy niepokojące zachowanie osadzonych.
Zwiększono przy tym liczbę funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim
kontakcie z osadzonymi, usprawniono obieg dokumentacji oraz
przekazywanie informacji w ramach oddziałów. W efekcie wzrosła
zarówno efektywność pracy funkcjonariuszy, jak i ich odpowiedzialność za
podejmowane działania.
734
Dz. U., 2010, nr 79, poz. 523, z późn. zm.
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kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych,
zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych
oddziaływań terapeutycznych;
- wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób
zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności
lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są
wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu
skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a
zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania
godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
- humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
- ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub
przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i
aresztach śledczych;
- zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych
porządku i bezpieczeństwa;
- wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i
środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, jeżeli
mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i
jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy
organ;
- współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz
z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i
porozumień międzynarodowych735.
Art. 67 § 1 kodeksu karnego wykonawczego736 stanowi, że
wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w
skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie
pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności
oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym
powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Zmiana postawy
skazanych na taką, jaka respektuje obowiązujący porządek
735

Tamże.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr
90, poz. 557 z późn. zm.).
736
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społeczny, daje duże gwarancje przestrzegania prawa, a tym samym
najskuteczniej realizuje zadania w sferze resocjalizacji oraz
profilaktyki737.
Poddawanie skazanego dyscyplinie i porządkowi, praca,
nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, zatrudnianie,
niewątpliwie, w niektórych sytuacjach - indywidualnych, mogą być
metodami resocjalizacyjnymi. Jednakże wtedy, gdy obejmują całą
zbiorowość jednostki penitencjarnej (zarówno kadrę więzienną jak i
samych osadzonych) są tylko i wyłącznie elementami
funkcjonowania danej jednostki.
Z ich stosowania wynikają z pewnością określone korzyści
indywidualne i społeczne, ale to jeszcze za mało, aby dając komuś
zawód do ręki (w ramach organizowanych kursów zawodowych), czy
nauczywszy pisania cv można było mówić o osiągnięciu
resocjalizacji.
W tym miejscu uzasadnionym pozostaje pytanie, co nam
pozostanie, jeżeli poddawanie osadzonych wszelkim zabiegom
wychowawczym uznamy za element wynikający głównie z
funkcjonowania jednostki penitencjarnej?
Niestety, w warunkach więzienia dość często i chętnie
posługujemy się określeniami: „resocjalizacja istnieje tylko na
papierze”,
czy:
„resocjalizacja
to
fikcja”.
Podobnymi
sformułowaniami posługują się również sami więźniowie, jednakże
zdarza się, że ich wypowiedzi są bardziej emocjonalne. Autor
wyraża pogląd, że czas najwyższy, aby tego typu określenia zostały
wyeliminowanie dla potrzeb praktyki penitencjarnej, budowania
wizerunku Służby Więziennej, jako „skutecznego pedagoga”.
Po drugie - jeżeli uznamy, że resocjalizacja nie jest działalnością
obligatoryjną, a więc, że istnieje określona grupa przestępców
niewymagających zabiegów wychowawczych, w sposób niejako
automatyczny zwiększa się możliwość stosowania indywidualnych metod i środków wychowawczych. W tej dziedzinie już sporo
uczyniono - w tym miejscu warto wspomnieć chociażby o różnego
rodzaju klubach anonimowych alkoholików i zindywidualizowanych
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K. Wierzbicki, Podstawy prawne udziału społeczeństwa…art. cyt. s.177.
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środkach oddziaływania w zakładach dla skazanych wymagających
stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych738.
Po trzecie, zdaniem autora, nie tylko warto, ale wręcz należy —
nie rezygnując w najmniejszym stopniu z tego co na temat
wykonywania kary pozbawienia wolności ma do powiedzenia
pedagogika resocjalizacyjna - sięgnąć do innych dziedzin wiedzy
pedagogicznej, zwłaszcza do pedagogiki personalistycznej739.
Jeśli, bowiem nie odnajdzie się właściwej drogi pedagogicznej,
to w dalszym ciągu proces resocjalizacji, może niektórym kojarzyć
się z fikcją, a pobyt skazanego w więzieniu, może okazać się czasem
straconym, wbrew powszechnym celom, zmierzającym ku
skutecznej readaptacji społecznej.

738

W Zakładzie Karnym w Chełmie, od 24 czerwca 1993 roku, funkcjonuje
klub abstynenta ''Prosta Droga''. W styczniu 2002 roku podpisano umowę o
współpracy z Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi w Chełmie. Na mocy porozumienia powstał Punkt
Konsultacyjny Trzeźwienia i Terapii „Prosta Droga” przy Zakładzie
Karnym w Chełmie. W chełmskiej jednostce penitencjarnej funkcjonuje
oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych mężczyzn,
recydywistów penitencjarnych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, którzy wymagają oddziaływań
specjalistycznych, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej lub
rehabilitacyjnej, wobec których tradycyjne i schematyczne środki oraz
metody resocjalizacyjne nie przynoszą pożądanych efektów, a osadzeni
mają trudności w zaadaptowaniu się do warunków i wymogów
wynikających z wykonywania kary pozbawienia wolności. Głównym celem
pobytu skazanych w oddziale terapeutycznym jest pobudzanie aktywności
skazanych w procesie wychowawczym, zapobieganie pogłębianiu się
patologicznych cech osobowości, przywracanie równowagi psychicznej
oraz kształtowanie zdolności współżycia społecznego.
739
Zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 2000; zob. też. S. Kunowski, Podstawy współczesnej
pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, zob. też. C. S.
Bartnik, Szkice do personalizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; zob.
też. W. Granat. Osoba ludzka. Próba definicji, Wydawnictwo KUL, Lublin
2006, zob. też. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do
Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

416

3. Pedagogika personalistyczna – w trosce o wychowanie i
skuteczną readaptację społeczną
Mówiąc o resocjalizacji, nie można pominąć definicji
wychowania. W szerokim pojmowaniu wychowanie oznacza
wszelkie oddziaływanie na jednostkę ludzką, w wyniku, którego
tworzy się osobowa indywidualność człowieka. Działaniu
wychowawczemu nie towarzyszy tutaj żadna teoria, nie jest więc ani
celowe, ani planowane. Opiera się ono raczej na intuicji i dość
potocznie rozumianej tradycji, obyczaju i kulturze.
Podmiot tego oddziaływania obejmuje między innymi
środowisko społeczne, relacje międzyludzkie, kontekst kulturowy i
cywilizacyjny, klimat psychospołeczny panujący w określonym
miejscu i czasie. Wartość tak rozumianego procesu wychowania czyli to, co stanowi „serce” wszelkiego oddziaływania
pedagogicznego - jest tu często przypadkowa, doraźna; nierzadko
bywa, że jej elementy wzajemnie się znoszą lub neutralizują740.
Pojmowanie wychowania w sensie wąskim to „wszelkie
zamierzone oddziaływanie na wychowanka podejmowane w
określonym celu i w określonej sytuacji”741.
W tak rozumianym ujęciu wychowania, istotną rolę odgrywa
personalizm - kierunek myśli nawiązujący do „osoby” jako
rzeczywistości o statusie najbardziej szczególnym, najwyższej i
transcendującej wszystko inne, związany z pojęciem
człowieczeństwa, które zwieńcza intencję wychowawczą, poniekąd
spychając na drugi plan takie wartości, jak użyteczność,
przyjemność, dobrobyt czy dobro zbiorowości742.
Słowo „personalizm” pochodzi od łacińskiego terminu –
persona, który jest tłumaczeniem greckiego terminu prósopon
oznaczającego maskę w teatrze743.
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Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w
inspiracji chrześcijańskiej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 272.
741
Tamże.
742
Por. Cz. S. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2006, str. 41.
743
Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik
Filozoficzny” 26 (1998), z. 3, s. 63.
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Zgodnie z definicją Małego słownika terminów i pojęć
filozoficznych, personalizm „stawia w centrum świata wartości
dobro i rozwój osoby ludzkiej jako nadrzędną zasadę, której są
przyporządkowane wszystkie partykularne dobra realizowane przez
człowieka w wyniku działalności”744. Określając pojęcie
personalizmu, Wojciech Chudy wymienia sześć podstawowych tez
charakteryzujących tą teorię filozoficzną:
„1. Personalizm przeciwstawia się indywidualizmowi i
kolektywizmowi.
Osoba
ludzka,
będąca
przedmiotem
zainteresowania personalizmu, nie jest ani tylko autonomiczną
jednostką, indywiduum, ani tylko jednostką wyłanianą przez
społeczeństwo i będącą ścisłą jego częścią.
2. Struktura osobowa człowieka wyraża najdoskonalszy typ bytu
stworzonego i doczesnego. Wartość tę zgodnie podkreślają wszyscy
reprezentanci personalizmu.
3. Struktura osobowa ma charakter syntetyczny odznaczający się
kilkoma istotowymi cechami, takimi jak intelektualność, wolność
czy podmiotowość bytowania.
4. Osoba w ujęciu personalistycznym związana jest definicyjnie
z wymiarem aksjologicznym. Charakterystyczne dla osoby ludzkiej
jest to, że żyje ona w świecie wartości - odkrywa te wartości,
realizuje, a także tworzy.
5. Wszystkie prawdziwe personalizmy odznaczają się
akcentowaniem elementu aktywistycznego osoby. Osoba jest bytem
aktywnym, działającym.
6. Osoba jest bytem otwartym na wspólnotę”745.
Reasumując, w głównych założeniach i paradygmatach
pedagogiki personalistycznej, szczególną wartość osoby uznaje się
wyłącznie ze względu na samą osobę, dostrzega się w człowieku byt
wybiegający poza jego naturę i historię, postuluje się również, że
rozwój osobowy jest jednym z celów życia społecznego a wartości
osobowe dominują nad materialnymi.
744

Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię
chrześcijańską, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1983, s. 269.
745
W. Chudy, Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, str. 26.
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Przyglądając się założeniom pedagogiki personalistycznej, nie
można zapominać o nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II, który
w trakcie trwania swojego pontyfikatu, wiele uwagi poświęcił
problematyce wychowania.
Celem wychowania w ujęciu Karola Wojtyły jest to, by człowiek
stawał się bardziej człowiekiem, aby bardziej był a nie więcej miał.
Istotą wychowania jest tu stawanie się osobą. Tym samym, poprzez
wychowanie człowiek powinien być również dla innych. Tak więc
wychowanie ma mu pomóc w kształtowaniu się w nim osoby746.
W przypadku osób pozbawionych wolności, w wychowaniu,
chodzi o kształtowanie społecznie pożądanych postaw, takich jak:
odpowiedzialność oraz potrzeba przestrzegania porządku prawnego.
Obowiązkiem pedagoga więziennego w tym przedsięwzięciu,
powinno być stworzenie właściwych warunków, opartych na
możliwości rozwijania wolności osoby, poprzez kształtowanie i
wychowanie do wartości. W warunkach więzienia, zadanie to, jest
ograniczone i ma charakter jedynie wspomagający. Bowiem, proces
resocjalizacji zamiast podmiotowego charakteru, staje się środkiem
dla osiągania innych celów, na przykład tworzenia i ukazywania
statystyk dotyczących ilości skazanych objętych indywidualnym
programem oddziaływania.
Spoglądając na więzienną rzeczywistość przez pryzmat
człowieka pozbawionego wolności pojawia się pytanie o system
filozoficzny, który pomógłby w realizacji zamierzonych celów
dotyczących wychowania.
Wydaje się, że propozycją właściwą w tym przedsięwzięciu
może być personalizm chrześcijański, system proponowany przez
Błogosławionego Jana Pawła II.
Nauczanie Jana Pawła II, będące wielkim wołaniem o całą
prawdę o człowieku, «w pełnej godności jego człowieczeństwa»,
daje szansę ponownego przeżycia tego dobra, jakim jest człowiek.
Ojciec Święty zachęca do udoskonalenia „systemu więziennictwa” i
„systemu karnego”, by ich przedmiotem było „nie tylko
746

Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994; K. Wojtyła, Miłość i
odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe, Lublin 2001.
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przywrócenie ładu zaburzonego przez przestępstwo”, lecz przede
wszystkim „przemiana winnego”, aby „mógł wejść na drogę odnowy
moralnej oraz wzrostu osobistego i wspólnotowego”747.
Jeszcze mocniej Ojciec Święty potwierdził tę prawdę na polskiej
ziemi: „Tylko wówczas, kiedy system penitencjarny opiera się na
elementarnej prawdzie dynamizmu osoby ludzkiej, możliwości
rozwoju moralnego, więzienie daje człowiekowi uwięzionemu realną
szansę pełnego powrotu do społeczeństwa. Jeśli zaś w systemie
wymierzania kary zabraknie podstawowego szacunku dla ludzkiej
godności więźniów, więzienia przemieniają się czasem w szkoły
nowych przestępców oraz w miejsca, w których pogłębia się
wyobcowanie, a nawet nienawiść do społeczeństwa”748.
Konkluzja Błogosławionego Jana Pawła II w tym zakresie jest
jednoznaczna: „Więzienie nie może być środowiskiem
antywychowawczym, uczącym bezczynności czy wręcz wpajającym
złe skłonności, lecz przeciwnie - miejscem poprawy życia”749.
W związku z powyższym, wydaje się, że: „Wychowanie ma być
ofertą społecznej pomocy, służącą temu, aby wychowanek
odpowiadał na wyzwania życia społecznego i dochodził do
zdrowego poczucia własnej wartości. Sympatia i życzliwość,
atmosfera serdeczności i klimat emocjonalnego ciepła są ważnym
elementem obudzenia w wychowanku zmysłu przynależności i
poczucia wspólnotowości. Również w postawie wychowawców, czy
pracowników społecznych, ale także funkcjonariuszy administracji
publicznej, jeśli mają być oni wychowawczo pomocni, powinny się
zaznaczać takie cechy, jak: człowieczeństwo, partnerstwo, klimat
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Jan Paweł II, Przemówienie „Byłem w więzieniu”, „L’ Osservatore
Romano”, 21(2000), nr 9, s.39.
748
Jan Paweł II, „Ewangelia więzień”. Przemówienie do więźniów w
zakładzie karnym (Płock, 7 czerwca 1991), „L’ Osservatore Romano”,
12(1991), nr 6, s.13-14.
749
Jan Paweł II, Przesłanie do młodych więźniów „Powierzcie Chrystusowi
wasze cierpienie” (Paryż, 22 sierpnia 1997), „L’ Osservatore Romano”,
18(1997), nr 10, s. 25.
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braterskiej i siostrzanej bliskości - i to niezależnie od różnic wiedzy,
zdolności, czy zajmowanego stanowiska”750.
Przedstawione powyżej rozważania na temat wybranych
warunków towarzyszących wykonywaniu kary pozbawienia
wolności, w tym zjawisko przestępczości zorganizowanej w
warunkach więzienia, zwracają uwagę na złożoność problematyki,
jaka wiąże się z tymi stosunkowo groźnymi dla procesu
resocjalizacji zagadnieniami.
Niniejszym artykuł nie ogranicza się jedynie do krytyki
współczesnej działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej
prowadzonej wobec więźniów. Przeciwnie, wnioski w nim zawarte,
zdaniem autora, stanowią ważny głos w dyskusji nad potrzebą
reformy obecnego systemu penitencjarnego, w kierunku
przystosowania go do wymogów, jakie stawia personalistyczna
koncepcja człowieka.
Bezwzględnie, w społeczności więzienników jak i skazanych,
znajdują się takie jednostki, które nie liczą się z dobrem innych, a
także takie, które wręcz dążą do tego, aby inna osoba czy wspólnota,
poniosły stratę lub szkodę. Tego typu postawy w wielu przypadkach
mogą być skutkiem deficytu wartości i wadliwie ukształtowanych
postaw społeczno-moralnych.
Wydaje się, że zwiększenie efektywności oddziaływań
penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, wymaga
przełamania stereotypów, jakie przez lata, ukształtowały polskie
więziennictwo.
Streszczenie
Resocjalizacja penitencjarna, będąc zespołem oddziaływań, które
mają doprowadzić do poprawnego funkcjonowania jednostki w
społeczeństwie, zgodnie z przyjętym porządkiem społecznym i
prawnym, jest szczególną formą wielowymiarowego przekazu, który
zawiera elementy edukacji, opieki i terapii.
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M. Nowak, Edukacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania wykluczenia
społecznego [w:] Wykluczenie społeczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia,
red. E. Konovaluk, S. Nazaruk, M. Nowak, Biała Podlaska 2011, s. 117.
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Jednakże, ta działalność, w ostatnim czasie, przynosi nikłe efekty
i niezadowalającą skuteczność. Powodem takiego stanu rzeczy jest
przesadna biurokratyzacja wszelkich aspektów związanych z
funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych, w zakresie „obsługi”
osób pozbawionych wolności, przejawiającą się m.in. sztucznością
programów wychowawczych, w których na poczet tworzenia
statystyk, baz danych i realizacji dodatkowych zadań służbowych
powierzanych funkcjonariuszom Służby Więziennej, zanika podmiot
oddziaływania, czyli sam więzień.
Opisując i analizując niektóre problemy polskiego
więziennictwa, autor stwierdza, że nie tylko warto, ale wręcz należy
- nie rezygnując w najmniejszym stopniu z tego, co na temat
wykonywania kary pozbawienia wolności ma do powiedzenia
pedagogika resocjalizacyjna - sięgnąć do innych dziedzin wiedzy
pedagogicznej, zwłaszcza do pedagogiki personalistycznej.
Niniejszym artykuł nie ogranicza się jedynie do krytyki
współczesnej działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej
prowadzonej wobec więźniów. Przeciwnie, wnioski w nim zawarte,
zdaniem autora, stanowią ważny głos w dyskusji nad potrzebą
reformy obecnego systemu penitencjarnego, w kierunku
przystosowania go do wymogów, jakie stawia personalistyczna
koncepcja człowieka.
Jeśli, bowiem nie odnajdzie się właściwej drogi pedagogicznej,
to w dalszym ciągu proces resocjalizacji, może niektórym kojarzyć
się z fikcją, a pobyt skazanego w więzieniu, może okazać się czasem
straconym, wbrew powszechnym celom, zmierzającym ku
skutecznej readaptacji społecznej.
Summary
Terms of prison isolation and vision rehabilitation process
Rehabilitation penitentiary, being a team interactions that will
lead to the proper functioning of the individual in society, in
accordance with the accepted social and legal order, is a special form
of multi-dimensional media, which contains elements of education,
care and therapy.
However, this activity, in recent times, it brings little effects and
unsatisfactory performance. The reason for this is the excessive
bureaucratization of all aspects of the functioning of the penitentiary,
the "service" of detainees, including manifests itself artificiality of
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educational programs, in which on account of the production of
statistics, databases, and additional tasks entrusted to corporate
officers of the Prison Service, the entity disappears impact - the same
prison.
Describing and analyzing some of the problems of the Polish
prison, the author concludes that not only worth it, but even should without giving the slightest of what about the enforcement of a
prison sentence has to say resocialization pedagogy - reach into other
areas of pedagogical knowledge, especially personalistic pedagogy.
This article is not limited to criticism of contemporary
educational and rehabilitation activities carried out against prisoners.
On the contrary, the proposals contained in it, according to the
author, is an important voice in the debate on the need to reform the
current prison system in the direction of adapting it to the demands
of the personalistic concept of man.
If, in fact can not find the right way teaching is still the process
of rehabilitation, it may be associated with some fiction, and
sentenced to prison stay, it may be time wasted, contrary to common
purpose, tending towards an effective social rehabilitation.
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