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Wstęp

Artykuły dotyczące pedagogiki, polityki społecznej, pracy socjalnej, socjologii, a także historii, wypełniły pierwszy w 2018 roku numer czasopisma PWSZ
w Koninie. Ten ostatni z wymienionych tekstów, choć wiąże się z historią Polaków,
przedstawia losy grupy żołnierzy, uczestników II wojny światowej, z perspektywy
mieszkańca Norwegii.
Nasi autorzy, pochodzący z różnych stron Europy, a nawet Afryki, po raz kolejny podejmują interdyscyplinarne zagadnienia i tym samym wpisują się w strategię rozwoju Konińskich Studiów Społeczno-Ekonomicznych.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi i przyłączenia do grona stałych współpracowników.
Jakub Bartoszewski
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The Polish War dead at Brusand in Norway –
Memories, trauma and the battle of memories
Hans-Jørgen Wallin Weihe
Lillehammer University College
h-j.wallin.weihe@hil.no

Abstract
In this article, I will address the controversies about symbolism and war memorials from the perspective of Polish veterans that chose to remain in Norway after the Second World War. Having a father that was active during the
war I experienced his involvement with close Polish friends that had been part
of the Polish forces fighting in the west. My father’s Polish friends were proud
of their war effort none of them talked about post – traumatic experienced,
but several were bitter about the fate of Poland after the Second World War
and all of them had great distrust of the communist government in Warsaw.
Keywords: controversies about symbolism; war memorials; Polish veterans in
Norway; Second World War

The fall of 1942 an airplane with the symbols of the British Royal Air Force
(RAF) crashed north of the small coastal town of Egersund in southern Norway. Even
if part of the Royal Air Force the plane and the crew were part of the independent
Polish Air Force operating as part of the RAF. The plane had been operating over the
occupied Poland and ha planned to drop three polish soldiers by parachute. Because the crew in the plane had been unable to contact the independent polish

9

Hans-Jørgen Wallin Weihe

forces in Poland it was on return to England. However, the plane was way out of
course, most likely due to some technical failure or navigation error.
The Norwegian terrain Egersund is mountainous and in the fall often foggy
with difficult wind conditions. Making an emergency landing in such terrain and
particularly when hostile forces are in command of all airports and settled areas
is extremely difficult. The plane crashed and all the ten Polish soldiers aboard
was killed. After localizing the plane the dead were transported by German
forces to Egersund by the coast. Polish prisoners of war were commanded to
bury the dead on the sandy beach of Brusand. A small memorial plaque exist on
the place of the burial place by Helleren outside of Egersund (Bratbak, 2006,
p. 174–181); Bratbak, 1995).
After the war the Polish War Graves were moved to Vestre gravlund in
Oslo. The moving of the war dead was controversial, but part of a nationwide
campaign to centralize War graves from the whole of the country. Allied graves
were in principle moved in co-operation with the diplomatic representatives of
the nation of the war dead and in the case German War Graves in co-operation
with the German War Grave Commission1.
The fate of Poland was one of the most controversial after the Second
World War. At the Yalta conference in February 1945 it was decided that the
borders of the Soviet Union could be moved further west including vast territories of eastern Poland to what was called the Curzon-line. In compensation Poland would receive former German lands in the west. Three to four million poles
had to be moved as well as large groups of Germans. The decision was made
without the consultation of Polish authorities and was by many regarded as
a brutal betrayal of Poland. At the end of the war borders were moved even
further west than originally decided and a communist government were put in
command of Poland by the Soviet Union. In addition to the removal of Polish
citizens about 8 million Germans were moved (Churchill, 1954, p. 264; Palmer,
Colton, 1992, p. 862–865, 871, 910, 917). In Norway were Polish forces had been
active combatants in Narvik and in naval operations the sympathy of the cause
of Poland was great and many did not regard the communist government and
the moving of the Polish/Soviet borders in the east as legitimate. Particularly
that was so for those serving in armed forces abroad often fighting together
with the Polish exile army, navy and air force.
Both Norway and Poland had gained their full independence in the same historical period. There were historical cultural ties between the two nations and the
Polish nation had important spokespersons such as the Noble laurate in literature
1

Answer in the Norwegian Parliament (Stortinget) to the member of parliament Bergesen
from the Minstryf of Foreign Affairs dated 12/7-1956 (Riksarkivet, 1940–1960).
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the Catholic author Sigrid Undset (1882– 1949). Sigrid Undset was staunchly anticommunist and a strong believer in an independent Poland based upon Catholic
values (Ørjasæter, 1993; Undset, 1982; Slapgard, 2007; Anderson, 1989).
The British Prime Minister Winston Churchill do not hide that the question
of Poland was one of the most difficult facing the allies after the Second World
War. Poland was betrayed and sacrificed by war tired powers not in position to
face a continued war. The attempt to parachute Polish agents from the west was
one of many feeble attempts to have an independent Polish presence in areas
to be invaded from the east.
After the Second World War there were two Polish authorities. One was
the Polish exile government in London and the other the communist government in Warsaw. The London government was based upon the pre-war Polish
government and argued that a substantial part of Poland was occupied by the
Soviet Union according to the Hitler – Stalin pact – the Ribbentrop – Molotov border (Hitchcock, 2008, p. 152). It regarded the communist government as marionets for the suppressive Soviet government. The bitterness against the Soviets
were great. The Soviet Union was responsible for the execution of at least 8000
Polish officers in the Katyn forest and represented in the opinion a bestiality comparable to the Nazis (Gross, Wegner, 1997, p. 63–78). However, the communists
had together with the Soviets territorial control. The labor government in Norway
did, like other western countries accept the Warsaw based government as the
legal Polish government. However, the organization of the exile Polish government and exile organizations remained staunchly anti-communists.
In Oslo, the London government had a Polish representative. He played a key
role in the case of repatriation of Soviet prisoners of war. The Nazi occupying power
used Soviet prisoners of war as forced labor in Norway. Many of them lived under
deplorable conditions and the mortality rate was high. Many of the prisoners of war
came from the eastern occupied part of Poland and regarded themselves as Poles.
The London government accepted them as Poles and thus they could stay either in
Norway or other western countries. A few chose to move back to Poland. Numbers
are difficult to find, most likely because the situation was embarrassing for the Soviet Union and Norway wished to maintain a good relationship to the big-power.
The Polish air crew had been in service for the London based government and
the free Polish army fighting with the western allies. The Polish London representative, Count Pruszynski, had been the pre-war Polish ambassador to Norway. The Norwegian Foreign Ministry maintained contact with Count Pruszynski. However, the
contact was secret and the archives from the contact is classified as confidential2.
2

In Norwegian „Fotrolig”. Paper on Polish War Graves in Norway from DU. 2. Political Office
dated 4th May 1957 by Leif Castberg (Riksarkivet, 1940–1960).

11

Hans-Jørgen Wallin Weihe

The Polish Exile Army, Navy and Air Force had fought against the German
invasion in Narvik (Tamelander, Zetterling, 2008, p. 238) and the Polish submarine ”Orzeł” sunk the troop transport ship ”Rio de Janeiro” outside of the small
town of Lillesand the 8th April (Tamelander, Zetterling, 2008, p. 67). The sinking
of the troop transport ship was the first German loss of the invasion and a prewarning of the invasion. The first German troops landed the 9th of April. Later
the Polish brigade under the command of general Bohusz-Szyszko played a key
role during the battle of Narvik. The Narvik campaign was an important setback
for the invaders and of great symbolic importance for the allies. In Norway, the
sympathy and friendship with Poland was great. Many Norwegians felt like that
they had a common destiny with Poland. Even before the war the sympathy of
Poland was great. Before the invasion of Norway in 1940 a book was published
in Norway describing the atrocities of Nazi Germany and heroism of Poland in
battling the Nazi invasion as well as the invading Soviet Army. The two totalitarian states were thought of as rather the same. The fate of Poland and the Soviet
invasion of Finland illustrated that both the Soviet Union and Nazi Germany
were aggressive totalitarian states (Christensen, 1940).
After the war, there were 146 identified Polish War graves in Norway. The
number was most likely much higher as many of the soviet prisoners of war that
died in Norway most likely were Polish citizens from the east conscripted by
force into the Soviet Army. The registrations of the dead in Nazi prison of war
camps include several names that indicate that prisoners must have been Poles.
However, the main conflict between the two Polish governments was about the
registration of the 10 dead that died close to Egersund. They had served in Royal
Air Force and the Polish War Veteran Organization in Norway (Polske Krigsdeltakeforbundet i Norge) protested having a memorial stone with the communist
Coat of Arms3. The Polish exile government in London were active correcting the
listing of the names from the Embassy of the Warsaw government4.
May of the civil servants in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, officers and soldiers of the armed forces and private citizens most likely regarded
the London government as the moral government and the legitimate representatives of Poland. In the Armed Forces many regarded the exile Polish forces as
comrades of arm (Lindbäck Larsen, 2009; Fjærli, 1982; Ruge 1947; Ruge, 1989).
They knew that many Poles regarded their country as occupied by the Soviet
Union. One of those loudly expressing his skepticism of the Soviet system was
3

Answer in the Norwegian Parliament (Stortinget) to the member of parliament Bergesen
from the Minstryf of Foreign Affairs dated 12/7-1956. (Riksarkivet, 1940–1960).
4
Paper on Polish War Graves from DU. 2. Political Office dated 4. mai 1957 by Leif Castberg
(Riksarkivet, 1940–1960).
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the author Arnulf Øverland (1889–1968). He questioned if the Soviet Union was
socialist or national socialist like Nazi Germany (Øverland, 1947, p. 99). Another
was the prior mentioned Catholic author Sigrid Undset. Another was the humanitarian Odd Nansen (1901–1973) 5 who had been active rescuing refugees
from Nazi Germany before the outbreak of the Second World War. Odd Nansen
was prisoned because of his opposition to the Nazis and published his diaries
just after the war. He was staunchly opposed both the Nazis, fascists and the
communists. He argued that totalitarians should be fought either they were fascist in Spain or communists in the Soviet Union (Nansen, 1946, p. 297). In Norway such words were regarded as destructive by many socialists sympathizing
with the Soviet Union, but his critique had many supporters as well.
In the confidential reports of the Ministry of Foreign Affairs there are
listed several meetings about the memorial stone for the dead airmen. The
Polish exile representative wanted the Polish eagle with a crown and the Warsaw government wanted the Polish eagle without the crown. Even if the result
was that the Warsaw government won the memorial stone continued to be used
by exile Polish veterans with their kind of symbolism. As a child, I was present at
several occasions were veterans came to the memorial and brought flowers with
their legitimate symbolism and I even remember that one old soldier at one occasion corrected the symbolism on the stone.
For both the Warsaw authorities and the Polish London authorities the
symbols of the war Graves and Memorials were important manifestations of Poland and the fight against the Nazis. The controversies about Polish memorials
were heated. Another case was the Polish memorial and war graves in Monte
Casino in Italy. In that case it was difficult for the Warsaw government to use the
graves and they were ignored, but actively used by the exile community of Poles
(Hapgood, Richardson, 1984, p. 243).
Another controversy arouse around the spelling of the names of the war
dead listed on the memorial. Count Pruszynski was active in the discusson and
listings were sent to the Norwegian War Grave Service.
The discussion of spelling was heated. Differences in spelling signalized
were in Poland the war dead came from. For the Warsaw government, it was
important that the war dead came from territorial post war Poland and for the
exile community that some of the war dead came from what they regarded as
occupied Poland (Merridale, 2006; Davies, 2006).

5

Odd Nansen was the son of Polar explorer and humanist Fridtjof Nansen (1861–1930) who
was active in humanitarian work in the Soviet Union as well as with Armenian refugees.
After his death Odd Nansen continued his work.
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The first listing of the
(People’s Republic of Poland –
the communist authorities in
Warsaw)
BETOMSKI
BRANECKI
KUSMIREK
MOREN
ROŻYCKI
SZELINSKI
FRANCZYK
DERO
GMITROZUK
NISZNANSKI
SZPAKOWICA

The listing of Count Pruszynskis
(The London based exile Polish
government)
BETOMSKI
BRANECKI
KUSMIREK
MOREN
ROŻYCKI
SZELISKI
FRAMCZYK
BERO
GMITRZYK
NISZMAŃSKI
SZPAKOWICA

The second listing of the
(People’s Republic of Poland –
the communist authorities in
Warsaw)
BYTOMSKI
BRANJECKI
KUŚMIREK
MOREK
RÓŻYCKI
SZELIŃSKI
FRANCZYK
DERO
GMITRZUK
NISZNAŃSKI
SZPAKOWICZ

Honoring the war dead and keeping the memories fresh was important
for the exile community. Myself a Norwegian I felt sort of adopted into the Polish
tradition and the fellowship of the old soldiers. The young generation was important to them as well as the unity of belonging to the Catholic Church. Keeping
the memories alive was tying the younger generation into the fellowship of the
old soldiers- the war dead being the eternal young.
Today the memorial is with the old Polish symbolism. After the collapse of
communism everything changed. The present Polish community in Norway is
mostly from Poland with no such ties to the past as the old exile community.
The second and even third generation of the exile community has mostly mixed
into the Norwegian society. Still the traditions and trauma of the past remain
part of the community and those that associated with that community.
In the study of post-traumatic reactions, the symbolism and collective
feelings of communities is important. We need not only to understand such reactions from the point of individuals, but also from the point of culture (Dessingue, Smith-Solbakken, Weihe, 2009). It is of crucial importance to make an
understanding of the other from the perspective of the other. Both from the
perspective of ethics and the clinical such a perspective is important (Weihe,
Smith-Solbakken, 2012; Weihe, 2008).
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Abstract
A male researcher has difficulty doing research on the world seen from young girls’
point of view! This article examines the use of auto-driven photo-elicitation interviews (PEI) while engaging young girls in rural Morocco in a study of children’s role
in the household in the midst of tension between tradition and rapid socio-economic changes. In this case, the article describes an example of auto-driven PEI and
discusses the feasibility of this qualitative method to establish a good rapport between a group of young girls (approximately age 7 to 12) and a foreign, male researcher (age 58). The point being, the male researcher attempts to achieve insight
into the children’s thoughts and views of their present situation and imagined future. The article argues for the feasibility of using auto-driven PEI for this purpose,
yet applying it in a sensitive and sensible way. The road to follow is not straight forward and there are dilemmas that have to be faced in each case, for example in this
case to weigh local requirements for appropriate behaviour up against a researcher’s
wish for information as little as possible tainted by adult relatives or family.
Keywords: auto-driven photo-elicitation interview; rapport; qualitative research methods; girls’ experiences of tradition and change; Amazigh people
in Moroccan High Atlas Mountains
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Introduction
Without having any prior knowledge of Morocco, the male author of this
article was invited to co-supervise a Ph.D. student from Morocco for her Ph.D.
thesis1. She was going to undertake an action research project in a Moroccan
mountain village. With the hope of achieving some first-hand knowledge about
the life of children in this place, the male researcher followed the student’s research team on various short visits to the village doing his own quick immersions
into the local community aided by participant observations and interviews. The
present article discusses using the method of auto driven photo elicitation interview (PEI) as a means of establishing good rapport between a group of young
girls (approximately age 7 to 12) and the male Norwegian researcher (age 58) in
the High Atlas Mountains of Morocco. Since the 1950s the term “rapport” has
been a shorthand description of the necessary, minimum level of inter-personal
understanding and communication that will give the researcher the possibility to
get insight into the life world of his research subjects (Marcus, 1997). However, to
obtain an ideal relationship of mutual interest in the fieldwork can be difficult. As
Marcus says: “[…] the path to rapport seems always to have been fraught with
difficulties, uncertainties, happen-stance, ethical ambiguity, fear, and self-doubt”
(1997, p. 86). But it can also, as Clifford Geertz experienced in Bali, be achieved by
chance. He and his wife got great respect from his subjects because they did not
hide themselves behind their identity of being foreign researchers but shared everyone’s flight from the police when they were chased from a cockfight (Geertz,
1973). Sarah Pink argues that photographs can be a short-cut to catch the informants interest and trust and refers to her own experience as well as others (2007,
p. 73). In the present article we describe a way to establish rapport or a common
ground for communication through the use of photographs taken by the girls
themselves. The reason for choosing the PEI-method was the wish to facilitate an
arena for communication in which these young girls could freely express their
views of their present situation, as well as, ideas about their future.
The method of PEI was coined by Collier (1967) and his research team
more than 50 years ago. Later it has been used by many sociologists and anthropologists who see and advocate the advantages of using photos in interview situations (Clark-Ibáñez, 2007, 2004; Smith, Gidlow, Steel 2012; Clark ,1999; Collier, 1967; Harper, 2002; Hurworth, 2003; Samuels, 2007). In sum, the arguments
are that photo-interviewing is a “particularly powerful tool for the researcher”
because it can “challenge participants, provide nuances, trigger memories, lead
1

The research was part of research collaboration between Lillehammer University College
in Norway (LUC) and the University of Cadi Ayyad (UCA) in Marrakech.
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to new perspectives and explanations, and help to avoid researcher misinterpretations” (Hurworth, 2003, p. 4). However, Hurworth also says that there exist
certain limitations with the method, i.e. concerns for ethics, privacy, sampling
and validity issues. Thus, in spite of an overall positive attitude held by the users
of this method, there is still a need to explore the use of photographs in ethnography, and as Hurworth says, “In comparison with other methods, relatively little
has been written about how photographs can be useful for interviewing purposes” (our italics) (2003, p. 1). Therefore, in the present case, we tested out this
method’s feasibility (validity) when it came to creating good rapport in what we
believed to be a particularly demanding interview situation for the researcher:
a cross-cultural context, with age as well as gender and power issues involved.
Inspired by Marisol Clark-Ibañez’s studies of school children, we hoped
that this method would spark the interviewees interest and lead to cooperation
in the interview situation (2007, 2004). The present focus on the necessity of
good rapport in the interview situation also acknowledges that each individual
is situated in a historic and cultural context that neither researcher nor researched can escape. For the researcher, in this case, this means to reflect over
these positions then choose the best possible method for the situation. Of course,
one could argue that much could have been changed by using a younger, female
researcher who spoke the right language and knew the local culture. However,
that was not an option as the intention of the researcher was to acquire firsthand knowledge of the field situation.
In the next sections of this paper, we will give an outline of the location of
the study and the main persons involved, some socio-cultural background, the
method used and the results or observations from the interview. Finally, the use
of auto driven photo elicitation in this case will be analysed with a focus on the
rapport obtained, power relationship and preliminary findings.
1. The study
The location of the study is a small village in the High Atlas Mountains about 100 km
east of Marrakech in Morocco. The photos, which are the focus for conversations with the girls, were taken by the interviewees themselves in 2011. The first
interview based on the photos took place two years later in 2013, and there
were several conversations with three of the girls who in 2014 also wrote texts
based on the photos. Because the photos were taken by the interviewees themselves, we call it auto-driven PEI (Clark, 1999). This method was a supplement
to shorter spells of participant observation in the village, as well as semi-structured interviews with parents and grandparents. We will come back to a description of the method used, but first we will present the interviewees, the translator,
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the research assistant and the researcher. As this article is about methodological
issues, the role of the persons involved is a crucial element.
1.1. Roles of people involved
The interviewees were five young girls aged approximately 7 to 12 years
old. They lived with their parents in extended families with traditional division
of labour, subsistence farming and economic support from labour migrants. Education for girls in this area was relatively new. None of the mothers and only
some fathers had had any schooling. The girls were of the first generation in the
village where girls, at large, benefitted from modern schooling from the age of
seven. Therefore, due to modern education, it was our hypothesis that the future of these girls would be different from the lives of their mothers. Because of
the national policy for development of the region, there will probably be many
socio-economic changes in the years to come, and it had already started as will
be described below.
The research assistant, Omar Aatabi (45), was a local man from the village
who lived in Marrakech and made a living from tourism. He often invited tourists
to the village to meet his family and see how people were living in the village.
He spoke Arabic, French and English in addition to his mother tongue, Amazigh.
The translator, Nisrine Lmariouh (24), was at the time of the first interview
a masters student at University of Cadi Ayyad. She was Moroccan Amazigh and
spoke Arabic, Amazigh, English and French. The first interview with the girls using auto-driven PEI was undertaken when Nisrine visited the village for the first
time to prepare her own Ph.D. project. Omar and Nisrine are themselves examples of modernization in Morocco.
The researcher, Frank Jarle Bruun (58), Ph.D., a male Norwegian social anthropologist with experience from various fieldwork research projects in Botswana and Nicaragua, but, not in Morocco. He spoke any of the local languages
and therefore, to a large degree, depended on the use of a research assistant
and an interpreter.
2. Background and justification of the research project
2.1. Rapid socio-economic changes
Since the 1990s, the government had stimulated socio-economic changes
in the poor, rural areas of Morocco, especially in the province of MarrakechTensift-Al Haouz (from 2015 the name of the region was changed to MarrakechSafi) and, by this, boosted modernization in the area (Kechkech, 2012).
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Changes in the family law, the mudawana, had also changed the legal status of individuals and strengthened women’s position in the Moroccan family.
For example, the minimum age for marriage was now 18 years for both men and
women, women had been granted more rights in the negotiation of marriage
contracts, rights to divorce, etc. The woman’s place in Moroccan society had
gradually changed in some respects, for example, with the growth of women’s
organizations and female participation in politics (International IDEA, 2015).
However, with lesser changes in the rural areas.
The village for this research had 59 households. Recently, the village had
become accessible by car from the neighbouring village, and the houses had
been connected to an electric power supply. Before 2014, the households depended for water on private wells or a communal well by the river in the bottom
of the valley. Since 2014, it had become possible to connect houses to a waternetwork made by a village committee, and most houses had already connected.
There was now a primary school with two classrooms. Two teachers had 24 boys
and girls attending the school in 2014. For junior high school, the children
walked two kilometres to the nearest village; however, for high school they had
to travel daily or stay at a boarding school some 15 kilometres away.
According to our survey in 2014, all the inhabitants of the village were
Amazigh and belonged to the Muslim faith. The houses in the village were traditional in style, which meant that they were built in squares with a closed front
to the outside and an open inside with the different rooms: bedrooms, kitchen,
toilet, barn etc., around a central courtyard. The most conspicuous sign of socioeconomic change was the satellite dish on the roof of most houses. Through this
the inhabitants were connected to national TV network. Some individuals also
had internet connection for a cell phone.
The households were organized in a traditional way. Men worked outside
the house, while women did their work in or nearby the home. For example, the
men worked the fields, did the shopping (in the market) and took part in local
political discussions, while the women cooked, washed, milked the cow and
looked after the hens, goats and sheep. Both the children and the elderly helped
with the chores.
The illiteracy rate in the Al Haouz province was 61,6% in 2004, compared to
the national average of 43% (Kechkech, 2012). In our survey of the village, we
estimated that most adults could neither read nor write, while all the children of
the village went to primary school. This was probably the most interesting point
in relation to the socio-economic and cultural situation in the village at the time.
Kechkech (2012) sums up that although Morocco, as a whole, has managed to achieve advances in human and economic development in the last decades, the statistics show an unresolved challenge of regional imbalance in which
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the mountain areas, with the Al Haouz province, including our village, on the
low end of the scale.
From the background outlined above, the hypothesis developed that cultural values grounded in social institutions, like family and village would be challenged by rapid socio-economic changes, including modern education and social
media that were now a reality. In the present paper, we are approaching this
discourse between modernity and tradition from the point of view of young girls
in the village and how they experienced the situation.
3. The use of auto drive photo elicitation interview (PEI) with young girls
Inspired by literature on visual anthropology and examples of research involving PEI (Anderson, Hamilton, Hamilton 1971; Clark 1999; Clark-Ibáñez, 2004,
2007), a disposable camera was given to a group of young girls who were asked
to take photos of their activities from one day to the next. This was in September
2011; however, until the project team made a visit to Morocco in 2013, there
was no suitable occasion to meet the girls and interview them about the photos.
According to Douglas Harper, the first scientific paper in which the use of
PEI, was mentioned, was John Collier and his team’s study of how mental health
was affected when families had to move and then settled in new neighbourhoods among ethnically different people in a Canadian town in 1957 (Harper,
2002, p. 14). Collier maintained that the method had several advantages: it
sharpened the memory of people, it was more precise and it stimulated latent
memory in ways that could release ‘emotional statements about the informant’s life…’ (1957, p. 858 in Harper, 2002, p. 14). Harper, who has been elaborating the use of photographs in research, says that PEI can elicit more information and information of a kind that differs from an interview based on words
only (2002, p. 13). Furthermore, it can reveal information of importance for the
interviewee which is surprising, unexpected and might otherwise be inaccessible
to the researcher. These issues were at the centre of our quandaries when we
approached the new research site.
A good example of the use of auto-driven PEI in order to meet the above
challenges is Marisol Clark-Ibáñez’s study in which she compares two types of
elementary schools in a poor neighbourhood of Los Angeles, USA (2004, 2007).
The photographs, which the pupils in Clark-Ibañez’s study made, were used to
‘provide participants a unique way to communicate dimensions of their lives’
(2004, p. 1512). This was information that Clark-Ibañez felt was missing in her
data. We understand this to mean that photographs may facilitate verbal exchange of ideas and meanings about themes which may be difficult to express
without the help of this second medium. It might include issues like pain, shame,
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or even humour. Clark-Ibañez claims that the use of PEI also empowered the
children while being interviewed by her because they were the holders of the
information attached to the photos. With her new focus on the children’s experience, she also found that research and, consequently, the literature on children and poverty did not examine the children’s own lived experience (ClarkIbáñez, 2007, p. 170). Since the focus in our study was to be on the Amazigh
children’s lived experience, we thought that the photographs would be a help
in that direction, in the same way as it was for Clark-Ibáñez, namely, to empower
them in the interview situation and thus lay the ground for a subjective view on
their own lived experience.
Most often studies where photos appear have been done by researchers
with an interest for taking pictures in their fieldwork situations and showing
them to the interviewees in order to facilitate the interview (Harper, 2002; Collier, 1967). However, in the present work, the interviewees were invited to take
the photos and then to talk about them afterwards. In the continuation we will
explain how the girls were ‘recruited’ and instructed in using the camera as well
as what to take photos of. Then we will show some of the photos and how the
first interview with the girls evolved.
4. Results from an interview with five girls
It was Omar Aatabi, research assistant and local contact in the village, who
was asked by Frank to find a group of 5–6 school girls that would like to take
photos of what they were doing and to talk about the photos on our next visit
to the village. Omar gave the assignment to his niece and her friends from the
neighbourhood. Omar was related to some of them, knew all the parents and
said that they would not object to the girls doing this.
When we gave the camera to the girls, Frank told Omar to avoid giving the
girls detailed instructions about what to photograph, only say that we asked them
to take photos of what they were doing that particular afternoon and the following day. They were then shown the basics of how the camera functioned, i.e. how
to point the camera, hold it still and where to push the button. The instruction
ended with a test shot of Frank and Omar together with some of the girls. During
this meeting, which took about ten minutes, it was Omar who talked and the girls
nodded and said that they had understood. The following day in the afternoon
the girls handed the camera back to us. Mission accomplished!
The film in the disposable camera was developed and downloaded into
an electronic device upon the researcher’s return to Norway. On the next visit
to the village two years later, we brought colour paper copies in A4 format and
found a suitable time to meet the girls.
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Omar organized our visit so that we could sit in a room in his family’s house.
We placed ourselves in a semi-circle around a low table on which we put a digital
sound recorder, the paper copies of the photographs as well as some sweets for
the girls (Moroccan petit fours). There were three of us from the research team.
Omar, the research assistant, was local “door opener” to the village, as well as
uncle to one of the girls. Nisrine, the masters student (and later Ph.D. student)
who visited the village for the first time, acted as translator. Frank Bruun, the researcher, was responsible for the plan and process of the interview. Frank expressed his questions and comments to Nisrine in English. She then translated
back and forth in Amazigh and English. The questions were open-ended, focusing
on themes that were directly connected to the situation in the photos, like what
they were doing in each photo. From the answers, Frank and Nisrine followed up
with questions which they thought were relevant to what the girls had already
mentioned. However, these questions were also directed towards the feelings and
intentions of the girls in the situation of the photo. For example: “What do you
like about the things you are doing in this photo?” “Why do you like it?”

Figure 1. The interview situation.
In the figure 1 we see the interview situation. Nisrine, to the left, converses with three of the oldest girls leaning over the photos. The two youngest
girls were sitting to the left of Nisrine and were not visible in this photo. Omar
had been sitting on the empty chair in the background but attended the interview only the first 15 minutes. When he was there, he was joking and making
the girls smile. He was the one who suggested to bring some sweets for the girls.
Frank sat behind Nisrine and took this photograph. The door was open so that
people could come and go, as well as see what was going on in the room.
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Let us then turn to the photos that the girls made in 2011. In the interview,
we wanted to ask the girls what they had taken photos of and why. However,
the main focus for the researcher was whether and how the photos, taken two
years earlier, could facilitate a good environment for conversation between the
young girls and the older male researcher from another country. In other words,
could the use of auto-driven PEI create good rapport?

Figure 2. The girls in the fields collecting flowers.
The girls explained that this photograph (figure 2) was taken by themselves while they were in the field collecting flowers for decoration and grass for
the animals at home. They said this with very low voices. We asked them about
more details about the task at hand, and they said that they found the flowers
in between the strands of grain. Frank asked about names of the plants, but they
said that they did not know any names.
Twenty minutes had passed when this photo came on the table. The uncle, Omar, had left the room some minutes before. The girls focused on the
photo, pointed, commented, one at a time, and answered when Nisrine asked
questions. The oldest girls were becoming more audible than in the beginning,
while the youngest ones were still mostly smiling, giggling and did not say much.
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Photo A

Photo B

Photo C

Photo D

Figure 3. Compilation of photos from out-door activities.
This is a compilation of photos from out-door activities. The girls said that
they had been accompanying an adult woman who was taking her sheep to
a field nearby the village (photo A and B). The photographer had been one of the
oldest girls in the group. Out in the field and by a river, the girls made pictures
as they were playing different games, among other things a song dance (photo
C) called “Iftahi ya warda” [the opening of the flower – translator’s comment].
On the last photo (D), it was starting to get dark and the girls were sitting under
a tree. One of the girls was clapping her hands, but in the interview she could
not remember why she did this. Other things that they were doing and taking
photos of were, for example, climbing trees and playing games, like a runningcompetition while carrying each other piggyback.
When they had told us what they actually had been doing and why, we
asked what they enjoyed the most with what they were doing. They said “we
like to be together”. When we asked them to compare different types of activities like collecting the flowers (as we saw in one of the photos) and collecting
firewood, something they sometimes had to do, they did not answer the question, but repeated that the important thing for them was to be together.
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Photo E

Photo F

Photo G

Photo H

Figure 4. Compilation of photos from the school environment.
The second day with the camera and here we see a compilation of four
photos from the school environment (figure 4).
The girls explained that these photos were from the classroom and of the
other school-children inside and outside the school. On the follow up questions
about their attitude to school and education (‘what do you like about going to
school?’), the girls said that they loved their teachers and they loved to be in
school. Then, spontaneously, they pointed out that in one of the photos, we can
just see the small child of one of the teachers. This child, they explained, used
to be together with them in the classroom. They loved that it was present, they
said. Of the school subjects, they said they preferred Arabic, Islamic religion,
mathematics, geography and history. On the interviewer’s question about what
they wanted to do after they finished primary school, the girls said that they
wanted to go to school and become teachers themselves. “But”, added one of the
oldest girls: “that is up to the wish of my father”. Nisrine followed up on this and
asked her what she thought her father would like her to do, and she answered in
a low voice, “to stay at home”. We asked her to explain more about this; however,
she seemed to become uncomfortable and did not say more about it.
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After one hour, when the interview ended, we went out in the courtyard and
the girls and Nisrine performed the song dance “Iftahi ya warda” [the opening of
the flower] which had been mentioned earlier. The girls seemed very happy to perform this dance, and in this way the conversation over the photos ended (figure 5).

Figure 5. Demonstration of the song dance “Iftahi ya warda”
(the opening of the flower) after the interview.
5. Analysis of the use of the auto-driven PEI
In the first part of the conversation, the girls were very quiet. The researcher
could hardly hear what they said. Nisrine, an Amazigh herself, explained after the
interview that she thought the reason for the giggling and the low voices was, first
and foremost, because the girls spoke to a foreigner who represented another
style of men than they were used to. Second reason was because they spoke to
her, a girl from the city, while they themselves came from the countryside and had
little knowledge of people from the city. Third reason, she said was because it was
difficult for them to speak to Omar who was an adult male and the uncle of one of
the girls. To speak in a low voice to the uncle could, according to Nisrine, be a way
of showing respect towards the uncle. She explained that in Amazigh culture, children were supposed to behave in a shy and subordinate-like way in order to show
respect towards older people, and especially an uncle, as in this case.
Before we get to the issue of rapport, we will clarify two matters which
we thought could make it impossible or maybe difficult for us to work with photography in this locality. First, would we be allowed to let the children take photos
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of themselves for us? Second, would the children manage to take photos, would
they have the necessary skills?
Our worries about cultural obstacles were not unfounded. We knew that
taking photos of women in Morocco, and especially in rural areas, could be
frowned upon; however, no such thing happened. The girls received the camera
and set out to take photos. The parents did not protest against this and gave their
consent to use the photos afterwards in our publications. Therefore, we must ask
ourselves why this went so smoothly. We will argue that, in this case, possible
cultural barriers against the use of photography were overcome because one very
central person in the project paved the way so that auto-driven PEI could take
place. It was Omar, the uncle of one of the girls, who approached the girls and
explained the wish of the researchers in ways that he said were acceptable by
the parents. Omar’s status as a man born here with social and familial ties in this
village made him our “door opener”, the one making the project possible. Normally, he worked as a tourist guide and regularly brought tourists to the village to
see how the villagers, especially his own family and close neighbours were living.
Thus, many people in the village were used to being photographed by tourists.
Another thing that maybe added to the good-will was that at the same time as
the girls were asked to do this, Omar and other researchers had had a meeting
with the villagers with the purpose of discussing future collaboration in relation
to school and education of the children in the village. Many of the parents had
already participated in focus group interviews, where they had said that they saw
school as important for their children’s future. They were eager to facilitate
schooling for their children, they said in interviews. Because of this, an action research project with a Ph.D. student from Marrakesh was being planned. Due to
this special context which existed when we set out to test the auto-driven PEI,
the parents might have been more flexible and let us do the photo-interview
with their children. In addition, the action project’s team leader, with the help
of Omar, had for three to four years been establishing a good relationship to the
men in the village development committee by helping them with donations for
a project to get potable water to the village, as well as money to repair the
school building. The fact was that Omar was the one who brought these foreigners to the village and was instrumental for all this to happen. It is, therefore,
likely that this made him a powerful person with influence in village politics.
With this context in mind, we can understand some reasons why the researcher
with camera was met in such a positive way by the parents.
We also had some worries that the girls would not like to participate. In a research project, the informants will always have the opportunity to say no, to refrain from participating or to stop participating whenever they would like to.
They could have had other interests, have school-work to do, or simply not find
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it interesting or even finding it scary to have something to do with a foreign man.
However, none of this happened and we think that they found it interesting to
be given a camera and take pictures. In addition, when Omar, the influential uncle in the village, asked them to do a favour to the foreigners, they would probably feel obliged to do their best to fulfil his wish.
The researchers also worried that there might be technical problems since
the girls were very young and did not have any experience with using a camera.
However, the girls seemed to have no problems learning how to use it. They
were shown how to point the camera and where to push the button. Then one
of the oldest girls practiced photographing once and took a photo of Frank and
Omar together with the other girls. That was the whole technical preparation! The
composition of the photos, as we have seen, seemed to present no problem for
the girls. As the girls had not been instructed in the use of the camera flash, some
of the photos were very dark. The reason for not explaining about the flash was
that the researcher thought the girls would have problems handling the camera if
they got too much information in this short preparation. As an afterthought we
think that this was maybe wrong and an indication of the researcher’s preconceived ideas about these children’s abilities to learn new things.
The film had 24 exposures, but we do not show all of them here. The reason for omitting some photos in the article is that the darkness dominated the
scene and it is hard to see what was going on in some of them. Three photos
were more or less identical with others (like the schoolchildren outside the
school), and two photos were of an adult woman who had asked the girls to take
her photo. The authors believe that this woman, more than likely, did not know
that the photos might be used by the researchers for publishing. Therefore, we
think that it would be ethically wrong to use them without her permission.
At the end of the interview, we asked the girls whether there were things
they did not take pictures of but would have liked to photograph? Yes, they said.
They would have taken photos of their family, “but the memory card was full”.
The girls also said that they did not have a camera at home, but a cousin who
lived in the city had showed them one.
This comment by the girls can illustrate how much they knew about modern cameras without having used one before. In the interview they said that
“the memory card was full”. In a simple way the expression illustrated the technical world which these girls had entered into, at least mentally. Although they
had no camera themselves, they had learnt about it, probably from TV, visitors
and others using cameras or mobile phones. However, they had not learnt about
the history of photography and the development of mechanical cameras. Neither had they, like the researcher, experienced the excitement of developing
black and white film in the dark-room. They knew about digital cameras and,
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probably, did not know about cameras with film. In 2014 we did auto-driven PEI
with a digital camera and three of the same girls mentioned here, also without
any technical problems. An issue which will not be discussed further here is the
ease with which the young girls adopted the use of a camera. Suffice to say that
this was a worry more for the researcher than for the girls, but, in other instances, it can be a real problem. For example, Jeffrey Samuels encountered
practical problems when he was “Eliciting Children’s Experiences of Buddhist
Monastic Life Through Photographs” in Sri Lanka (2007). Participants opened
the camera exposing the film, forgot to use the flash when appropriate and experienced technical problems with the cameras. Of course, this type of problem
can have much to do with the socio-cultural context and gender differences. But
after having done similar, auto-driven PEI with boys in the same village, we found
that also most of the boys did exactly what they were told and had no technical
problems. Only one of the boys took the digital camera with him on a weeklong
trip with the local folk-lore group and made videos instead of still pictures. In conclusion, we experienced that the children quickly became competent with the
camera and actually took photos of what they were doing during two days.
With that said, we can go to the main issue of this paper and ask whether
the photos contributed to the relationship or the quality of the connection between the researcher and the subjects interviewed. Reportedly a good rapport
in a field situation is a basic requirement for obtaining valid information which
can help the researcher to see the “webs of significance” of which the informants are part (Geertz 1973). Did this use of the girls’ photographs in the interview situation contribute to a good rapport and open the possibility for the researcher to get glimpses of “webs of significance” from these young girls?
If we observe the interview situation around the photos (Figure 1), the
photographs formed a focus of interest for both the girls and the researcher
during the time we sat together. It is not, like in Geertz’s case a drama that happened out of the blue which made him a likeable person in the eyes of the informants, but a situation arranged by the researcher and his team with the intention of creating a good rapport. We took the wisdom from Geertz’s example
and applied it to a situation in which the researcher tried to establish some of
the same, good relationship by sharing something or having something in common with the interviewees. We believe that the girls’ positive cooperation in
taking the photos contributed to their interest in talking about the photos in the
interview, even two years after the actual photo shoot. Their body language
showed that they were interested in the photos and, although they behaved in
a way that the researcher defines as being very shy, they seemed to enjoy the
situation and they did explain what happened in the different pictures.
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When we apply a meta-perspective on what the girls said, we believe that
there are some hints at important but hidden cultural values. Especially the expression “we like to be together” and the tendency of repeating what the one
before them had said are examples of such values. The researcher asked each
and every one specific questions in order to get individual answers, but the girls
looked at each other, smiled and answered in a similar way as the others. However, could it be that the girls agreeing so well with each other and liking so
much to be together were statements confirming local, collectivistic values and
not signs of shyness or lack of individual thoughts?
In Morocco in general, and the rural areas especially, the traditional values
of family and collectivism are strong. Every individual is considered a member of
a big collective, the family. In their role as children, or young girls, we think that
the girls in the interview reflected their ideas of how to behave and what to say.
Below we will demonstrate an expression which will show that these traditional
values are challenged in the new socio-economic situation. But, for the moment,
we go back to the interview situation and our attempts at creating good rapport.
In the rural areas of the Al Haouz region, the social daily life was quite
different from the life style people had adopted in the cities. For many women
and young girls, this meant staying most of the time at home, taking care of the
family members and getting married at an early age, sometimes when they were
only 16 years old. The people´s practices, beliefs and choices were considered
to be a reflection of the fact that every individual was a member of a big collective, where everybody was a member of the “big family”. In the extended family,
public reputation was very important. Honour and integrity were core values.
We had taken into consideration this collectivistic nature of the society
when we decided to interview the girls together about the photos, and not individually. In this collectivistic culture it could have created misunderstanding
and suspicion about what the researcher was up to if we had interviewed them
individually. By having the girls together, we tried to avoid rumours. While Samuels (2007) and Clark-Ibañez (2007) made their interviews individually and in
places that were private, we made it a point that the room should be open and
accessible for others, so that they easily could check what was going on. Therefore, we had people coming and going or peeping through the window. This was
to ensure that the honour and integrity of the girls’ families was intact. One may
say that by doing the interview as a group interview, open to the public gaze, we
were also willing to break the ethnographer’s frame (Samuels, 2007). Interviewing in a group may be seen as a sacrifice of the researcher’s possibilities to
achieve his aims, i.e. to get the information that he wants. On the other hand,
by sacrificing a bit of his more powerful position in the relationship with the
interviewees, he broke his frame and by this upgraded the value of the reality
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held by the interviewees. Perhaps, as Samuels points out, when the interviewer
has little knowledge from the area of the interviewees, he has little chance to
pose the right questions anyway. The challenge is, therefore, to create a situation that makes it possible for the subjects to bring out their views and that the
interviewer does not prevent this from happening.
If the interviewer is bringing his own photos to the interview, it is likely
that the interviewees will not talk about other things than what the interviewer
indicates to be his theme of interest in the conversation. This can happen if the
interviewer is letting his own preconceived idea about what is interesting to talk
about become the frame of the conversation (Samuels, 2007). Letting the girls
take the photos was, from our point of view, an attempt to break the ethnographer’s frame. Thus, we assume that the photos taken by the girls themselves
brought us together over something that was of interest to them. In this way we
can say that they were also empowered in the situation. The girls were the ones
who were the experts on the contents of the photos. Although very shy, they
were able to explain what was going on and what they, at the time of the interview, saw as interesting in the pictures. Moreover, we did not try to discuss photos taken by the researcher. Maybe they would have been happy to comment
and talk about these photos as well; however, taking into consideration our observations and impressions from other interviews, we think that auto-driven PEI
gave us a more open dialogue with the girls. That was also our goal, i.e. to open
up the situation so that we could learn about the children’s point of view, how
they interpreted and understood the situations they illustrated with the photos.
Furthermore, the researcher thinks that it could have been difficult for
him to pose the “right” questions when he is not an insider of the culture of
young girls in the High Atlas Mountains. As pointed out by Samuels, it is a common challenge for the ethnographer “arriving at questions and issues that are
meaningful to the interviewees” (2007, p. 197). At least, in this situation they
were given the chance to talk about something that they themselves, to a large
degree, had chosen to take photos of. When we now have seen the girls’ interest
in making the photos, we think that they appreciated this responsibility.
The fact that the girls were shown trust and given the responsibility to
make the photos themselves may have made them feel more involved in the
researcher’s project than they would have if the researcher directed the photo
“shoot” and the girls had just done what they were instructed to do in front of
the camera. Therefore, the researcher interprets the conversation about the
photos to also have an aspect of empowerment because the focus of everyone
present enhanced the focus on the children’s lived experience and, in this way,
signalled that this was also interesting for the researcher (Clark-Ibáñez, 2007).
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The girls may also have felt a bit more secure about what to say when they
made the photos themselves. Empowerment is also Cindy Dell Clark’s main argument for letting children themselves take photographs to be used in interview
situations (1999). The auto-driving, she says, is recognition of the child as an
active agent in his or her own life. This method, because it puts the child in more
control of the events during the interview, may have the potential of acknowledging the child’s own experience as important to the researcher since the experience of being interviewed is socially situated, mediated and interpreted by
the child. This effect could have been jeopardized by the presence of the uncle in
the interview situation. Both the interpreter and the researcher noticed a change
in the children’s attitude when the uncle left the room. And since it seems obvious
that he affected the ways the girls talked, one could ask why the uncle was there
in the beginning of the interview?
The researcher surmises that this is an example of a situation where there
are several issues at stake simultaneously. First, the uncle was the necessary
“door opener”, one who made the interview possible. Second, his presence during the interview seemed to make the girls behave in a special way. The girls
held him in great respect. They did as he said, spoke very softly in front of him
and had a body language, which signalled obedience. This is how young children, following tradition, are supposed to behave in front of older men (Davis,
Davis, 1989). Thus, the researcher thinks that the girls played their roles as
young girls according to local cultural norms and in this way revealed important
cultural values. However, we believe that although his role as a facilitator was
successful, it was better for the empowering process of the girls that he did not
stay during the whole interview. For example, his absence, we think, facilitated
the heartfelt expression about the power of the father to decide the future of
his children. The girls had said that they loved the school and wanted to become
teachers, thus, the oldest girl’s expression followed by a bodily reaction indicated to the researcher and the interpreter that the girl was in opposition to her
father when she said [he wants] “me to stay at home”.
Could the photographs have been done by the researchers alone with the
children? We think not. If the male researcher had been the photographer, the
researcher thinks that on the background of the cultural context, it would have
been necessary for an adult man, a relative of the girls, to be present to ensure
the girls’ propriety. To secure that there was nothing happening which could be
interpreted as a mistake by the villagers thus jeopardizing the whole research
(see for example Mernissi, 2003). The Moroccan sociologist Fatima Mernissi, researched the role and expectations of women’s behaviour among rural
Amazigh. She emphasizes among other things, that in rural areas, young women
are expected to safeguard the honour of the family. This means they work hard
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with household chores and do not go outside the house unnecessarily or without the company of a male relative. The girls in our case were children under
the age of 12 and they may not be thought of as “young women” with the same
expectations attached to them as Mernissi mentions. However, as a foreign researcher with little experience in this field, it was difficult to act otherwise than
to include Omar, the important “door – opener” in the situation. We thought it
prudent not to run the risk of behaving in a way that could have been considered
offensive and provoked a negative reaction in some way. Now, as it turned out,
the girls made the photos alone and in this way we avoided the presence of
adult men or interference of adult persons in the photo situation.
Conclusion
Is it, thus, possible to conclude that the photos created, supported or contributed to as good a rapport in the interview situation as they could, in accordance with Collier (1967), Harper (2002), Clark (1999) and Clark-Ibáñez (2004)?
From our observations we cannot say how much auto-driven PEI contributed. Nor
did we even try to measure it in objective ways. But we think that there are
enough clues that go towards verifying our hypothesis, that the auto-driven PEI
created an atmosphere of common interest, or rapport as we call it here. This
factor contributed to the empowerment of the girls in the interview situation and
thus gave us some glimpses into their perspectives of growing up in this village.
The interview situation in this example shows that the dialogue was inspired by the photos and that the girls seemed empowered by the process. The
dialogue was structured by the photos and the issues which were visible in the
photos were not chosen by the researcher’s assumption of what could be interesting for the girls to talk about. The researcher’s questions also tried to follow
the flow of the conversation and we think, in this way, it was less structured by
the researcher’s ideas and more driven by what the girls wanted to show from
their daily activities, or what Clark-Ibáñez called the children’s lived experience
(2007). Thus, to the PEI research team, an expression like “but that is up to the
wish of my father” accompanied by physical signs of stress as she said it is seen
as an indication that the use of photos created an atmosphere or rapport in this
interview situation so that sometimes the girls gave us insight into their perspective on cultural norms in the village.
It is obvious, but nevertheless, we like to mention that obtaining ethnographic information in an interview situation depends on several factors, not
only rapport. The present case demonstrates that the photos themselves do not
obliterate factors like power, age and gender differences, nor the need for language
and cultural knowledge. All of which will affect the outcome of the interview.
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However, we conclude that the use of auto-driven PEI, due to its empowering
function in this case, facilitated rapport in the interview situation and thus contributed to an interview situation with possibilities for small insights into the life
world of these young girls in spite of age, gender and cultural differences.
Of course it can be said that the time lapse of two years between the interview and the actual shooting of the photos could have had an impact on what
the girls remembered about why they took these photos. This is true. We cannot
say what they were thinking at the moment of making the photos, but from the
interview we can say a little bit about what the girls were thinking about it two
years later. From the methodological perspective of using auto-driven PEI with
young girls, this shows a strength in this method that lasted over a long period
of time. In the year 2014, we again invited three of the oldest girls to talk about
the same photos. This time they had more comments, but it was still difficult to
get longer accounts. Therefore, we asked them to write a text to each photo.
This proved to function in the way that they wrote an informative text of about
half a page for each photo. The production of these texts and their willingness
to talk about the photos and their own texts afterwards seemed to be a good
argument for the use of these photos over a long period of time. We are now
planning to come back in 2016 and invite the girls to new conversations over the
same photos. Then they will be young women and can see the photos from that
perspective and look back at when they were children in the village.
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Features of employment in the Transcarpathian region
(from a result of the survey)
The article assesses the processes of employment in the labor market of the
Transcarpathian region. This article studies the major theoretical approaches in
the definition of informal employment in Transcarpathian region. The aim of this
article is to provide a critical overview of how informality employment of has
been defined and measured, together with selected findings on its extent and
character, and a summary of competing views regarding its role in contemporary
economies and how it can be tackled. The outcome is a set of conceptual
frameworks for understanding both the burgeoning literature on informal
employment and how each of the perspectives is presented in this article.
Keywords: employment; economic activity; informal sector; unemployment;
vacancies

Вступ
Закарпатська область – крайня область західного регіону України,
є невід’ємною частиною національного ринку праці. На відміну від інших
регіонів України, Закарпатська область вже починаючи з 2006 р. характеризується сталим природним приростом населення. Навіть при від’ємному
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сальдо міграції населення (близько 525 осіб вибули з області в 2017 р.), кількість працездатного населення в області має тенденцію до постійного збільшення. Економічно активне населення Закарпатської області (особи віком
15-60 рр.) у 2017 р. становило 494,0 осіб [Економічна активність населення
України, 2017]. Але через перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї, недостатній рівень розвитку сфери прикладання праці в Закарпатській області, і в той же час через наявність попиту за межами регіону або
держави населення області мігрує на великі відстані з метою пошуку роботи.
Для Закарпатської області характерна висока питома вага сільського
населення, низька землезабезпеченість. Так, в області тільки 471 тис. га припадає на землі сільськогосподарського призначення. Цей чинник зумовлює
праценадлишковість регіону. Особливо яскраво це виявляється в гірських
населених пунктах (близько 80% території області – гірська), де земельні ресурси незначні і тому ресурс праці використовується неповністю, а робочі
місця не можуть повністю забезпечити все працездатне населення. Такі
фактори зумовлюють розвиток трудової міграції населення, які набувають
масового характеру.
Необхідно зазначити, що важливими причинами виїзду закарпатців за
межі регіону або країни є високий рівень безробіття та низький рівень життя.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017 р. склала 5,2 тис.
осіб, що на 5,2% більше, ніж на кінець листопада 2017 р. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на 0,1 в.п. порівняно з листопадом 2017 р. і на кінець грудня 2017р. становив 0,7% населення працездатного віку, або близько 10% Високим є показник навантаження на одне
робоче місце. У 2016 р. 28 осіб претендувало на 1 робоче місце [Економічна
активність населення України, 2017].
Метою статті є аналіз особливостей ринку праці в Закарпатській області.
Таким чином, низька землезабезпеченість регіону, високий рівень безробіття, низький рівень доходів населення прямо впливають на ситуацію на
ринку праці. Такий стан речей в економіці області обертається для неї не
тільки збитками, падінням рівня життя, а є також і джерелом криміналізації.
Одночасно через нестачу робочих місць і через низький рівень заробітків
посилюється інтенсивність трудових міграційних процесів та зайнятості
населення в неформальній економіці.
1. Зайнятість населення регіону
Саме необхідність вижити в складних умовах змусила багатьох людей
шукати неформальну зайнятість. Виявлений дисбаланс на ринку праці Закарпаття, зростання навантаження на одне вільне робоче місце свідчать
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про зростання ролі індивідуального підприємництва у забезпеченні зайнятості населення та соціально-економічного розвитку регіону.
Уявлення про масштаби індивідуального підприємництва та його питому
вагу в загальній структурі зайнятих дає аналіз за статусом зайнятості, наданий на рис. 1 [Економічна активність населення України, 2017].
Serie1; роботодавці;
45; 4%
Serie1; наймані
працівники; 593; 58%

Serie1; самозайняті;
375; 37%
Serie1;
безкоштовно
працюючі члени
сім’; 8; 1%

роботодавці

самозайняті

безкоштовно працюючі члени сім’

наймані працівники

Рис. 1. Структура зайнятого населення Закарпатської області за статусами
зайнятості у 2017.
Як бачимо, самозайнятість населення є вагомим сегментом ринку
праці області і у структурі зайнятості частка самозайнятих становить 37%.
Значна частина цих самозайнятих громадян знаходиться в неформальному
секторі економіки.
2. Особливості функціонування неформальної зайнятості
Варто відзначити, що на даний час в науці, практично, не склалось
конвенційної, загальноприйнятої інституційної теорії розвитку неформальної економіки. Cпробу до аналізу цього виду економік зробив економіст
Януш Корнаї (Корнаи, 1990), досліджуючи сутність і специфіку неринкових
економік, він не змінив загальну тенденцію до ігнорування об’єктивними
інституційні основами господарських систем.
Досить важко сформулювати універсальні інструменти для вивчення
неформальних економік. Культурологи сформулювали два типи обміну благами або економічними відносинами – ринкові (exchange) і неринкові (giving
and taking) (Gregory, 1994). Соціологи розглядають редистрибукцію переважно як елемент традиційних і примітивних суспільств (Magill, 1995, p. 1310).
Тому подібні відносини в сучасних країнах до останнього часу сприймались як елемент відсталості, не розвинутості або «злої волі» політичних
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владних структур. Якщо ж мова іде про аналіз сучасних суспільств, то такого
роду відносини описуються антропологами в термінах «викривленого ринку», наприклад, «відкладеного обміну», в порівнянні з нормальним «терміновим обміном» в ринкових економіках (Шанин, 1996).
Варто враховувати той факт, що в Україні функціонують схеми економік неринкового типу. Важливим фактором, що впливає на осмислення в неринкової парадигми, стало розуміння того, що ринкові реформи, не дивлячись на волю політичних лідерів країни і активний вплив міжнародних сил,
наштовхується на «становий хребет», інших економічних відносин, які посвоєму переосмислюють хід трансформаційних процесів.
В даному контексті економіка і, неформальна зайнятість зокрема, можуть розглядатися як з матеріальної, так і з інституційної точки зору. В першому випадку економіка як „господарство” є сфера, в якій суспільство приймає і реалізує рішення про використання обмежених, дефіцитних ресурсів
для задоволення базових потреб (Фишер, 1997), сфера, де виробляються
і споживаються життєві блага. За такого розуміння „економічний” означає
такий, „що має відношення до задоволення матеріальних потреб” (Поланьи, 1999, c. 499).
З іншої боку, в процесі господарської діяльності, в суспільстві складаються певні економічні інститути. Саме в них формується соціальна практика
і закріплює способи взаємодії господарських суб’єктів в умовах конкретної
матеріально-технологічної сфери, що дозволяє соціуму в цілому вижити і розвиватися. При такому підході економіка може бути розглянута як система
інститутів, що формують господарську діяльність (Поланьи, 1999, c. 500). За
межами економічного мейнстріма все більш поширеними є уявлення про
множинність типів економіки, які існують і взаємодіють у часі і просторі.
Приходимо до узагальнень, що соціологічний погляд на неформальні
практики зайнятості значно ширший. Склад інституційної системи в період
трансформації такий, що відбувається явне домінування неформальних, тіньових відносин та інститутів над формальними відносинами та інститутами. На думку Р.І. Капелюшнікова, інституційну природу перехідних суспільств визначає саме цей рух – від формальних „правил гри” до неформальних, від явних контрактів до прихованих (Капелюшников, 2002). Маємо
ситуацію, коли у всіх гілках господарського механізму – на ринку капіталу,
на ринку праці, у відносинах між різними гілками і рівнями влади переважають неписані правила і домовленості, що мають перевагу над вимогами
закону, умовами контрактів і іншими формальними обмеженнями. Виходячи із фундаментального положення про те, що складно організовані соціальні системи нездатні функціонувати в абсолютно інституційному вакуумі,
тому можна говорити про те, що у всіх постсоціалістичних країнах утворені
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пустоти почали заповнюватися розвитком неформальних інститутів, неявних контрактів і тіньових практик.
Тіньові практики, що виникли в радянській економіці, до теперішнього часу поширюються і активно реалізуються в політиці, соціальній сфері
і, сфері зайнятості зокрема. Закон втратив свою обов’язкову силу, а практика його використання не реалізується. Це значить, що в Україні, як і в усіх
трансформаційних суспільствах період ослаблення інституційних систем не
просто затягнувся, а навпаки, прийняв стійку, стабільну форму і, що наше
суспільство опинилось в стані стаціонарного інституційної нерівноваги. Важливо відмітити, що з точки зору аналізу неформальності в сфері трудових
відносин, неформальні правила можуть бути розширенням, продовженням, доповненням формальних правил, оскільки останні визначають вибір
альтернатив без врахування обставин тієї чи іншої одиничної угоди. Цей вид
відносин між двома типами правил найбільш поширений в суспільних системах, що розвиваються еволюційним шляхом, в яких налагоджений процес відбору найбільш життєздатних норм поведінки. Останні виникають
спонтанно із щоденної взаємодії між контрагентами.
Основні види неформальних практик підприємництва можуть виступати і проявлятися в: наявності власної присадибної ділянки; збиральництві
(збір гриби, ягід); рукоділлі, до якого поряд з традиційними видами (шиттям, в'язанням) відносять і виготовлення побутових предметів, меблів; вигодовуванні домашньої худоби або зайнятті бджільництвом; приготуванні
їжі для себе, своєї сім'ї та продажу; полюванні, риболовлі; наданні послуг
(ремонт, масаж, стрижки) (рис. 2).
Зайняті в неформальному секторі
(на основній або єдиній роботі)

Індивідуальні підприємці
(без створення юридичної особи)

Зайняті по найму
у фізичних осіб

Працюють індивідуально
(самозайняті)
Зайняті виробництвом
продукції в домашніх
умовах для реалізації

Рис. 2. Структура зайнятості в неформальному секторі на основній роботі.
Науковці стверджують, що залежно від типу неформальної зайнятості
і сфери дослідження, різні концепції і уявлення про неформальну економіку можуть бути адаптовані. Отримує своє підтвердження теза про те, що:
неформальна зайнятість може розглядатись, як пережиток традиційної
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економіки, який відповідає теорії дуалістичної школи; неформальна зайнятість може виступати як побічний продукт функціонування офіційної економіки, що відображено в структуралістській школі; неформальна зайнятість
як альтернатива формальній зайнятості, яка розглядається в рамках легалістського підходу і неформальна зайнятість – в якості доповнення до офіційної зайнятості, які варто розглядати як цілісний феномен.
3. Результати опитування молоді «Основні цінності і орієнтації молоді
Закарпатської області»
З метою вивчення очікувань та потреб молоді Закарпаття кафедра соціології та соціальної роботи УжНУ провела дослідження методом анкетування. Опитування проводилось на основі квотної вибірки за наступними
параметрами: вік (вікові групи 15–19 років, 20–24 років, 25–29 років, 30–34
років), стать (чоловіки та жінки), населений пункт (місто та село). Загальний
обсяг вибіркової сукупності склав 400 осіб. Помилка репрезентативності вибірки не перевищує 3% з урахуванням дизайн-ефекту. Дослідження тривало з 10 червня по 1 липня 2017 року.
Аналіз відповідей респондентів показав, що в країні склалася напружена
ситуація щодо стабільності та забезпеченості. Абсолютна більшість опитаних
висловила своє позитивне ставлення до виїзду за кордон. Більша частина опитаних людей прагне виїхати за кордон (64%), лише 19% хотіли б залишитися на
рідних теренах Батьківщини та 17% респондентів вагалися по даному питанню. 35% молоді вважають, що збільшення емігрантів в найближчий час
пов’язане з нестабільність в країні, відсутністю перспектив та не врегульованою політикою. Частка тих, хто вважає, що збільшення емігрантів
пов’язане з низьким рівнем життя, бідністю, безробіттям та інфляцією, становить 32%. Проте, 23% молоді, вважають, що за кордоном життя краще і є більше
можливосте для самореалізації. Частка тих, хто вважає, що з’явилось більше
можливостей виїхати, побачити нове життя, становить 9%.
Як відмічалось, важливою характеристикою ринку праці Закарпаття є зайнятість в неформальній економіці. Так, серед опитаних респондентів близько 50% мають досвід бути неформально зайнятими. Це означає, що молодь працює і не сплачує в повній мірі податки, не маючи ніякого соціального захисту у випадку надзвичайних ситуацій.
Відповідь на запитання щодо того, як часто зустрічається ситуація зайнятості без оформлення трудового договору, то більше 70% опитаних відповідають, що це явище досить часто відбувається. Ця відповідь досить насторожує, адже високим є ризик того, що у знеособленому вигляді респонденти
відповідають більш правдивіше. Ситуація виглядає так, що неформальна
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зайнятість виступає невід’ємним компонентом зайнятості населення регіону (таблиця 1, 2).
Таблиця 1
Чи працювали Ви коли-небудь без оформлення трудового договору?
Ніколи
Дуже рідко
Час від часу
Часто
Постійно
Важко відповісти

Частота
102
57
77
51
43
19

Проценти
29,1
16,3
22,0
14,6
12,3
5,4

Таблиця 2
Як часто зустрічається ситуація зайнятості без оформлення трудового
договору?
Часто відбувається
Час від часу
Ніколи не відбувається
Важко сказати
Всього

Частота
138
106
31
75
350

Проценти
39,4
30,3
8,9
21,4
100,0

Масштаби поширеності явища неформальної зайнятості також значні. Близько
50% опитаних респондентів відмічають, від 40% і більше є частка населення
області, що працює без офіційного працевлаштування (без трудової книжки).
Опитані респонденти є молоді люди, серед яких відсотки зайнятих в неформальній сфері є досить високими. Зрозуміло, що більшість з них не мотивовані
сплатою податків і соціальних відрахувань на користь держави (таблиця 3).
Таблиця 3
Як Ви думаєте, яка приблизно частка населення області, що працює без
офіційного працевлаштування (без трудової книжки)
менше 1%
від 1% до 5%
від 5% до 10%
від 10% до 20%
від 20% до 30%
від 30% до 40%
від 40% до 50%
понад 50%
Всього

Частота
3
8
11
27
53
65
89
94
350

Проценти
,9
2,3
3,1
7,7
15,1
18,6
25,4
26,9
100,0
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Рівень кореляційної залежності щодо відповіді на запитання щодо того,
чи працювали опитані респонденти без трудового договору, то найбільший рівень кореляції r (Пірсона) маємо з такими відповідями, як причини участі в неформальній економіці зависокі податкові навантаження (r = -0,177**), гнучкість, всебічне використання робочої сили (r = -0,135**), види зайнятості:
випадкові підробітки у приватних осіб (r = -0,265), види зайнятості: будівельні і ремонтні роботи (r = -0,194**).
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інші

21,1

пенсіонери
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трудові мігранти

65,7

студенти

17,1
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штатні наймані працівники
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Pис. 3. Учасники неформальної зайнятості.
Серед основних учасників неформальної зайнятості переважає залученість до неї студентів (65,7%). Серед яких високим може бути ризик залишитися в цьому секторі, тобто не легалізувати свою зайнятість, зважаючи
на можливість отримання значно більшої оплати праці. Високим є відсоток
зайнятих також серед безробітного населення (50,9%), яке не виставляє вимоги до легалізації своєї зайнятості. Для них, можливо, важливим є наявність роботи взагалі, як стратегії виживання і адаптації до соціально-економічних умов українського суспільства (pис. 3).
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відсутність нормативно-правово захисту
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невиплата або недооплата

23,1

висока плинність, можливість втрати роботи

41,7

важкі умови праці, понаднормова праця
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нещасні випадки, відсутність страховки
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Pис. 4. Основні ризики неформальної зайнятості.
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Основними ризиками неформальної зайнятості опитані пов’язують із
недооплатою або невиплатою (51,1%), нещасними випадками, відсутністю
страховки (43,3%), важкі умови праці, понаднормова праця (41,7), відсутністю
нормативно-правового захисту (34,6%). Врезультаті аналізу відмічаємо, що
люди свідомо погоджуються на соціальні гарантії свого працевлаштування,
перекриваючи це вищими прибутками в неформальному секторі (pис. 4).
2,9

Прибирання квартир

10
7,4

Догляд за хворими

4,9
11,1

Обслуговування в кафе і ресторанах
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Pис. 5. Основні види зайнятості в неформальному секторі.
Досить широкою є перелік сфер зайнятості в неформальному секторі.
Переважає серед них зайнятість в сфері харчування (офіціантки, бармени)
– 27,4%, зайнятість в домашньому господарстві – 24%, а також перевезення
на власному авто – 17,4. Варто відмітити, що дана статистика – це лише невелика частина загальної зайнятості в неформальному секторі. Практично,
всі перераховані види зайнятості в більшій мірі не відображаються в офіційній статистиці, тобто належать до неформальної зайнятості (pис. 5).
За результатами соціологічного дослідження з’ясовано, що основною
характеристикою ціннісних та соціально-політичних орієнтацій, очікувань та
потреб сучасної закарпатської молоді є їх різноманітність, що відповідає домінуючим тенденціям в інших країнах Європи. Проте чітко проглядаються
і спільні риси, а саме поєднання суперечливих, на перший погляд, позицій:
прагматичного погляду на життя з важливістю духовного розвитку, певного
молодіжного радикалізму з толерантним ставленням до інших тощо.
Наявність у регіоні добре розвинутої інфраструктури є підґрунтям для
розробки регіонального прогнозу і статистики самозайнятості; моніторингу
стану підприємницького середовища; створення бази даних про реальні
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масштаби виробництва товарів і послуг; досягнення нормативно-правової
визначеності і прозорості процедури, пов’язаної з відкриттям власного бізнесу, і забезпечення прав осіб, що самостійно організовують собі роботу.
Висновки
Засади регіональної політики розвитку ринку зайнятості мають базуватися на:
− стимулюванні розвитку підприємницьких структур у сфері матеріального виробництва, що забезпечують екологічну безпеку території,
раціональне використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, впроваджують безвідходні, маловідходні ресурсо- і енергозберігаючі технології;
− першочерговому розвитку самозайнятості, що забезпечують стабільні
надходження у місцевий бюджет і таким чином здійснюють активний
вплив на соціальні перетворення в регіоні;
− формуванні моделі зайнятості, що найбільшою мірою відповідає специфіці трудового потенціалу регіону (інтелектуальна, інформаційна,
аграрна, трудопоглинаюча, трудозберігаюча), з урахуванням основних тенденцій, що відбуваються на регіональному ринку праці;
− підтримці форм самозайнятості, що здатні забезпечити гідний для
людини рівень добробуту, створити приблизно рівні життєві шанси
для всіх громадян і не допустити різкої поляризації в рівні життя.
Ринкові відносини в нашій країні існують у деформованому вигляді,
і у населення ставлення до підприємництва формується не під впливом
цивілізованого ринку, а ринку, який називають „чорним”, „сірим”, „тіньовим”, „неформальним”.
Напрямки розвитку пострадянської економіки відрізняються від сценаріїв „нормального” капіталізму: те, що виникло в постсоціалістичному середовищі, не відповідає західному типу капіталізму, головним чином через неформальні елементи, які відіграють важливу роль в пострадянському соціальноекономічному розвитку. В реальності пострадянський економічний порядок
відрізняється від наших ідеалістичних уявлень про ринок і ринкову економіку.
Тому варто відмітити, що успіх модернізації можливий лише при органічному синтезі сучасних раціонально-технологічних цінностей і інститутів
з традиційними, самобутніми основами незахідних суспільств і врахуванні
соціокультурної специфіки важливих передумов сучасних перебудов. Через
це однією з базових передумов концепції подальшого розвитку є те, що перехід
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до сучасних форм соціально-економічного і культурного буття повинен
здійснюватися при врахуванні соціальних ресурсів локальних утворень.
Найбільш розповсюдженими термінами, що використовуються в науці
для позначення „сірої” економіки, є: „неформальна”, „експолярна”, „економіка виживання”, „прихована”, „втрачена”, „фіктивна”. Однак експериментально доведено, що саме із „сірої” економіки виростає підприємницька ініціатива і дрібне підприємництво. З цієї причини “сіру” економіку
помилково ототожнюють з економікою перехідного періоду.
Недостатній рівень диференціації предмета соціально-економічної науки
тягне неправомірну ідентифікацію неформальної економіки з її нелегітимним
варіантом – тіньовою економікою. При цьому зайнятість, що виростає в неформальній економіці, автоматично підозрюється у апріорній не легітимності. Завдяки неформальній зайнятості диференціація понять „тіньова” та
„неформальна” економіка може мати не тільки теоретичне, але і соціальне
значення. За допомогою ефективно заданих наукових понять можна реабілітувати соціальну групу неформально зайнятих, яка виконує важливу
функцію в умовах економіки перехідного періоду.

49

Варга Наталія

Бібліографія
Fisher, M. (1997). What is the right SC for your product? Harvard Business Review, 75(2), 105–116.
Gregory, C. A. (1980). Gifts to men and gifts to God: Gift exchange and capital
accumulation in contemporary Papua. Man, 15(4), 626–652.
Magill, F. N. (ред.). (1995). International Encyclopedia of Sociology. Vol. 2. London: Fitzroy Dearborn.
Економічна активність населення України. (2017). Статистичний збірник.
Державна служба статистики України. К.: Державна служба статистики України.
Капелюшников, Р. И. (2002). Российская модель рынка труда. B: Т. И. Заславской (ред.), Куда идет Россия? Формальные институты и реальные
практики. М.: МВШСЭН.
Корнай, Я. (1990). Дефицит. М.: Наука.
Поланьи, К. (2002). Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя.
Шанин, Т. (1996). Эксполярные структуры неформальная экономика современной России. B: Т. Шанина (ред.), Неформальная экономика: Россия и мир. М.: Логос.

50

Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
KSSE 4(1). 2018. 51–63
doi: 10.30438/ksse.2018.4.1.5
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl

Fonoholizm wśród nastolatków jako nowa forma
uzależnienia behawioralnego –
aspekty diagnostyczne i profilaktyczne
Dariusz Sarzała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
sarzalad@op.pl

Phonoholism as a new form of behavioral addiction –
diagnostic and prophylactic aspects
The article addresses the problem of excessive use of mobile phones by teenagers. The danger of becoming dependent on a mobile phone was pointed out and
the specificity of phonoholism as a new form of behavioral addiction was presented. The analysis of phonoholism symptoms in the context of diagnosis and
prophylactic was carried out. Also pointed out are disorders in the psychosocial
functioning of adolescents displaying symptoms of phonoholism. In addition, attention was paid to the role of the family environment and the school in combating behaviors related to the excessive use of mobile phones by teenagers.
Keywords: phonoholism; behavioral addiction; teenagers; mobile phone;
prophylactic; education

Wprowadzenie
Na początku XXI wieku telefon komórkowy stal się dla człowieka narzędziem codziennego użytku bez względu na jego wiek, płeć, pochodzenie etniczne, karierę czy status ekonomiczny (Goswami, Singh, 2016, s. 69). Korzystanie z tego urządzenia zapewnia jednak już nie tylko nieograniczoną wprost
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interakcję interpersonalną. Najnowsza generacja telefonów komórkowych (smartfonów) pozwala bowiem angażować się w szeroki zakres działań online, takich jak
surfowanie w sieci internatowej, zarządzanie pocztą e-mail, granie w gry wideo,
hazard lub udział w sieciach społecznościowych (np. Facebook, Twitter). W związku
z tym możliwość podejmowania tego rodzaju działań online sprawia, że urządzenia te zdecydowanie różnią się od wcześniejszych telefonów komórkowych, których opcje użytkowania ograniczały się do wykonywania połączeń i przesyłania
pisemnych wiadomości. Należy jednocześnie zaznaczyć, że telefonia komórkowa
rozpowszechnia się w tempie szybszym niż jakiekolwiek inne technologie komunikacyjne (Mawston, 2012; Phillips, Butt, Blaszczynski, 2006, s. 753–758), a nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia nowego rodzaju uzależnienia behawioralnego określanego jako fonoholizm. Wśród użytkowników telefonów komórkowych można bowiem spotkać takie osoby, które mają problemy związane z kontrolowaniem czasu korzystania z tego
urządzenia (Baron, 2010).
Najbardziej intensywnie korzystającą grupę społeczną z technologii cyfrowych, zwłaszcza telefonów komórkowych, stanowią osoby nastoletnie, które
urządzenia te wykorzystują nie tylko w celu prowadzenia rozmów, lecz również
do wysyłania wiadomości testowych, wykonywania zdjęć, słuchania muzyki,
oglądania filmów, wchodzenia w interakcje na portalach społecznościowych,
kontaktowania się z rodziną i przyjaciółmi, przeglądania stron internetowych,
a także edukacji. Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku w 168 szkołach
na terenie 10 województw Polski wskazują na bardzo wysoki poziom nasycenia
technologiami cyfrowymi w przypadku młodzieży szkolnej. Z badań tych wynika,
że ponad 98% uczniów szkół podstawowych i prawie100% gimnazjalistów korzysta z komputera, a 89% uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VI) i 100% uczniów
gimnazjów jest użytkownikami telefonów komórkowych (Jędrzejko, Szwedzik,
Sarzała, 2017, s. 57–118).
Młodzi użytkownicy telefonów komórkowych są jednocześnie najbardziej podatni na ryzyko uzależnienia od tych urządzeń. Zwrócimy bowiem uwagę, że nastolatek znajduje się w okresie rozwoju silnego poczucie tożsamości i intensyfikuje relacje interpersonalne w swym życiu społecznym (Bhutia, Tariang, 2016, s. 30–1).
Celem artykułu jest przedstawienie fonoholizmu jako jednej z postaci uzależnienia behawioralnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów diagnostycznych i profilaktycznych tego zjawiska. W związku z tym, w dalszej części artykułu podjęta zostanie próba zdefiniowania fonoholizmu jako jednej z postaci
uzależnienia behawioralnego oraz przedstawienia jego symptomów w kontekście diagnostycznym. Przeprowadzona zostanie również analiza psychospołecznego funkcjonowania nastolatków przejawiających symptomy fonoholizmu,
a także jego osobowościowych aspektów w kontekście profilaktyki i wychowania.
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Wskazano jednocześnie na rolę środowiska rodzinnego oraz szkolnego w przeciwdziałaniu zachowaniom związanym z nadmiernym korzystaniem z telefonów
komórkowych przez młodzież szkolną.
1. Definicja i symptomy fonoholizmu w kontekście diagnostycznym
W literaturze przedmiotu zjawisko nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego określane jest jako zjawisko fonoholizm, który może przejawiać się
wśród użytkowników telefonów komórkowych zarówno na poziomie behawioralnym – powtarzanie określonych zachowań, jak i emocjonalnym – użytkownik
tak jest pochłonięty telefonem komórkowym, że nie jest w stanie się powstrzymać od ciągłego z niego korzystania (Billieux, 2012, s. 1–9). Fonoholizm postrzegany jest również jako jedna z postaci tzw. Cyberuzależnienia, będącego uzależnieniem od multimediów elektronicznych lub innych technologii cyfrowych (np.
Internetu) lub od treści przekazywanych przez tego rodzaju urządzenia (Sarzała,
2012, s. 186–189).
Należy jednak zaznaczyć, że zdefiniowanie terminu „fonoholizm” jest zadaniem trudnym, zwłaszcza kiedy uwzględnimy fakt, że w aktualnych klasyfikacjach
psychopatologicznych nie istnieje taka jednostka nozologiczna jak fonoholizm lub
cyberuzależnienie. Na zjawisko cyberuzależnienia, w tym fonoholizmu, wskazuje
jednak wielu zarówno zagranicznych, jak i polskich badaczy, którzy zajmują się tą
problematyką, m.in. Young (1996), Goldberg (1999), Beard (2001), Shapira (2003),
Guerreschi (2005), Kozak (2013). Ponadto podejmowane są próby ustalenia kryteriów diagnostycznych tego uzależnienia na wskaźnikach uzależnień zawartych
w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic and Statictical Manual of Mental Disorders – DSM-V) i Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Interntional Classification of Mental and Behavioural Disorders – ICD-10). W celu wyodrębnienia kryteriów diagnostycznych fonoholizmu podejmowane są również modyfikacje kryteriów dotyczących patologicznego hazardu (DSM-V).
Zajmujący się tą problematyką Griiffths (2004), jeden z prekursorów badań zjawiska cyberuzależnienia, podkreśla, że na uzależnienie składa się określona liczba elementów, a zwłaszcza takich, jak wyrazistość emocjonalnego podporządkowania, zmiana nastroju, tolerancja dawkowania, konflikt interaktywny
lub intrapsychiczny czy też nawrót. Niektóre zaobserwowane zachowania
uczniów korzystających z telefonów komórkowych spełniają powyższe kryteria.
Wyniki prowadzonych badań wskazują, że uczniowie nadmiernie korzystający
z smartfonów przejawiali niestabilność emocjonalną, deficyt uwagi, depresję,
złość i brak kontroli (Park, Park, 2014, s. 149; Young, 1996, s. 237–244).
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Fonoholizm przejawia się zarówno na poziomie behawioralnym – powtarzanie określonych zachowań, jak i emocjonalnym – użytkownik tak jest pochłonięty telefonem komórkowym, że nie jest w stanie się powstrzymać od ciągłego z niego korzystania. W przypadku fonoholizmu występują kompulsywne, czyli przewlekłe, powtarzające się zachowania, które nie są kontrolowane przez jednostkę, i dystansują
ją od codziennych czynności związanych z aktywnością w podstawowych sferach
funkcjonowania społecznego, oraz stają się przyczyną negatywnych zdarzeń i uczuć.
Czynności te stopniowo wypełniają wolny czas osoby nadużywającej telefonu, oddalając ją od dotychczasowych zainteresowań, szkoły, rodziny i rówieśników.
Fonoholikiem staje osoba odczuwająca przymus przejawiający się w silnym
pragnieniu wykonywania czynności związanych z korzystaniem z telefonu komórkowego, mimo negatywnego wpływu jakie zachowanie to wywiera na jej codzienne funkcjonowanie. Natomiast w przypadku, kiedy nie może wykonywać
tego rodzaju czynności, odczuwa różnego rodzaju dolegliwości, m.in. rozdrażnienie, złość, niepokój, obniżony nastrój. Osoba taka nieustannie powtarza nieudane
próby kontrolowania lub ograniczania czasu przeznaczonego na użytkowanie telefonu komórkowego, przy czym odczuwa jednocześnie psychiczny dyskomfort (zagubienie i rozdrażnienie oraz przygnębienie). W konsekwencji korzystanie z tego
urządzenia zaczyna stanowić dla niego drogę ucieczki przed problemami i staje się
próbą złagodzenia nastroju dysforycznego, np. uczucia izolacji, lęku, samotności
i depresji (Leung, 2017). Wszelkie fakty dotyczące zaistniałej sytuacji fonoholik
ukrywa jednak przed rodziną, przyjaciółmi bądź innymi bliskimi osobami.
Należy jednak zaznaczyć, że o fonoholizmie możemy mówić dopiero w sytuacji, w której korzystanie z telefonu komórkowego zaczyna przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu (w nauce, pracy zawodowej, realizacji zainteresowań,
kontaktach interpersonalnych) oraz kiedy staje się substytutem rzeczywistego
życia oraz powoduje konsekwencje psychiczne, fizyczne i społeczne (Sarzała,
2009b, s. 137), a za nimi destrukcję życia człowieka.
2. Psychospołeczne funkcjonowanie nastolatków przejawiających symptomy
fonoholizmu
Zjawisko fonoholizmu, podobnie jak inne uzależnienia behawioralne, niesie ze sobą negatywne skutki zarówno w wymiarze psychospołecznym, jak i zdrowotnym. Fonoholik z telefonem komórkowym nie rozstaje się nawet podczas
funkcjonowania w szerszej przestrzeni społecznej, np. w drodze do szkoły,
w środkach komunikacji, na spacerze czy podczas spotkań towarzyskich. Stopniowo wycofuje z bezpośrednich relacji interpersonalnych (twarzą w twarz
z druga osobą) oraz ze światem rzeczywistym, spędza wiele czasu samotnie, nie
rozstając się telefonem (np. grając w gry, nieustannie wysyłając SMS–y, korzystając
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z sieci internetowej). Fonoholicy rezygnują nawet ze spotkań z przyjaciółmi, kina,
spacerów, czas ten przeznaczając na kontakt z telefonem (Szlendak, 2007, s. 34–
35; Sarzała, 2009a, s. 127–133). Sytuacja taka może doprowadzić do mentalnego
oderwania się od otaczającej rzeczywistości i bezpośrednich relacji międzyludzkich, i zaburza jednocześnie komunikację o charakterze spontanicznym i pierwotnym, zastępując ją spreparowaną formą zastępczą, tylko o pozorach oryginalności, co prowadzi do utraty autentyczności w relacjach interpersonalnych.
W przypadku fonoholika brak kontaktu z telefonem komórkowym prowadzić, może do wystąpienia objawów „syndromu odstawienia”, zwanego też „syndromem abstynencji”, który najczęściej charakteryzuje się gwałtownymi wahaniami nastroju, stanami depresyjnymi, specyficznym dyskomfortem psychosomatycznym, zaburzeniami trawiennymi (np. brak łaknienia), poczuciem zmęczenia oraz wyczerpaniem i osłabieniem organizmu (bóle i zawroty głowy, mięśni,
stawów, nudności, zaburzenia widzenia) (Jakubik, 2002; Orzack, 2017). W związku
z tym fonoholicy, w sytuacjach, kiedy nie mogą skorzystać z telefonu lub zostają
pozbawieni dostępu do niego, czują się źle, nie potrafią myśleć o niczym innym
niż telefon, są rozkojarzeni, trudno im się skupić na tym, co robią (Guerreschi,
2005, s. 208). W konsekwencji odczuwają głęboki dyskomfort przejawiający się
złym nastrojem, niepokojem, w pewnych przypadkach nawet atakami paniki. Na
tego rodzaju przejawy wskazują, między innymi, wyniki raportu z ogólnopolskich
badań przeprowadzonych wśród 22 086 młodych osób między 12 a 18 rokiem
życia, i 3471 nauczycieli, oraz eksperymentu społecznego POZ@ SIECIĄ i badań
zrealizowanych w latach 2015–2016. Dębski (2016) ramach tych badań przeprowadził eksperyment społeczny polegający na dobrowolnym odłączeniu 100 młodych osób na trzy pełne doby od telefonu komórkowego, internetu, tabletów/komputerów, telewizji, gier online i typu playstation. Wyniki badań wskazują, że część młodzieży wskazywała na różnego rodzaju skutki, które mogą
świadczyć o kompulsywnym używaniu urządzeń mobilnych włączonych w sieć,
np. przemęczenie, obniżony nastrój, niewywiązywanie się z obowiązków, drżenie rąk, agresja związana z niemożnością skorzystania z urządzenia i internetu
(Dębski, 2016, s. 30).
W przypadku fonoholizmu pojawia się również zjawisko personifikacji urządzenia mobilnego, jakim jest telefon komórkowy. Na problem ten zwraca m.in.
uwagą Guerreschi, twierdząc, że „więź łącząca użytkownika z aparatem komórkowym wykracza poza zainteresowanie zwykłym urządzeniem technicznym i chęć doświadczania przyjemności z jego użytkowania. Stosunek do telefonu przekształca się
w coś, co przypomina związek emocjonalny” (Guerreschi, 2005, s. 22).
Podobne zjawisko zostało także zaobserwowane wśród uczniów, uczestniczących ogólnopolskich badaniach i eksperymencie społecznym POZ@ SIECIĄ.
Niektórzy uczniowie twierdzili bowiem, że odczuwają emocje w stosunku do
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czynności, jakie wykonują za pośrednictwem telefonów komórkowych, darzą te
urządzenia uczuciami oraz cierpią po ich stracie (Dębski, 2016, s. 26). Uczniowie
zaprzeczali wprawdzie, że obdarzają te swoje telefony jakimikolwiek uczuciami
i nadają im tożsamość istoty żywej, lecz charakteryzując posiadany telefon, używali jednak określeń, stosowanych jedynie wobec osób, np. sprytny, inteligentny, przebiegły, kobiecy smart (Dębski, 2016, s. 26). Twierdzili jednocześnie,
że urządzenia mobilne, a zwłaszcza telefon komórkowy stanowią dla nich przedmiot dążeń i pragnień, i podkreślali, że na rzecz zakupu nowego modelu smartfona rezygnują z innych zakupów, a także kieszonkowego, i nie wyobrażają sobie
życia bez korzystania z tego urządzenia (Dębski, 2016, s. 26–28).
Nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego może także wpływać na
umiejętności językowe nastolatków, a zwłaszcza zubażać zasób słownictwa i zaburzać poprawność wypowiadania się. Niektórzy badacze twierdzą, że komunikowanie się fonoholika z odbiorcami ogranicza się do stu kilkudziesięciu standardowej pojemności SMS-ów (Wiaderek, 2012, s. 50).
Badacze zajmujący się tą problematyką podkreślają także, że nadmierne
korzystanie z telefonu komórkowego powoduje problemy fizyczne, m.in. pogorszenie wzroku i słuchu, zaburzenia równowagi (Park, Park, 2014, s. 149). Zwraca
się również uwagę, że nieustanne wysyłanie wiadomości tekstowych może stać
się przyczyną niedokrwienia kciuka oraz ogólnego pogarszania stanu zdrowia, tj.
zaburzenie rytmu dobowego, zmęczenie organizmu, systemu odpornościowego
organizmu itp. (Kaliszewska, 2006, s. 111; Jakubik, 2002, s. 133–144). Wśród
konsekwencji fonoholizmu można również wskazać na możliwość wystąpienia
bezsenności w nocy z następczą sennością w ciągu dnia, a nawet lęk przed zaśnięciem spowodowany potrzebą ciągłego kontaktu z aparatem telefonicznym,
np. budzenie się w nocy w celu czytania SMS–ów (Guerreschi, 2005, s. 207).
W przypadku nastolatków fonoholizm wywiera również negatywny wpływ na
naukę szkolną. Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań wskazują na istnienie
negatywnej korelacji między uzależnieniem od telefonu komórkowego a sukcesami
w nauce (Cagan, 2014, s. 831–839). Podobne wnioski można również wysnuć z ogólnopolskich badań zamieszczonych w cytowanym wcześniej raporcie, z których wynika, że szczególnie niepokojącymi konsekwencjami nadmiernego korzystania przez
młodzież szkolną z telefonów komórkowych są problemy z nauką i koncentracją,
mową, a także spadek aktywności szkolnej i pozaszkolnej (Dębski, 2016, s. 26).
3. Osobowościowe aspekty fonoholizmu w kontekście profilaktyki i wychowania
Zjawisko fonoholizmu i związane z nim zagrożenia, na jakie narażeni są
młodzi użytkownicy telefonii komórkowej, wymagają podejmowania określonych działań profilaktycznych i wychowawczych. W działaniach tych należy
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przede wszystkim uwzględnić wymiar etiologiczny fonohlizmu. Niezbędne jest
poznanie czynników sprzyjających występowaniu tego zjawiska. Należy przede
wszystkim uwzględnić wyniki badań wskazujące, że zachodzi związek zarówno
między fonoholizmem i innymi formami cyberuzależnienia a predyspozycjami
osobistymi jednostki. Badacze tej problematyki podkreślają, że osoby nadmiernie korzystające z technologii cyfrowych charakteryzują się niższym poziomem
ekstrawersji oraz wyższym poziomem neurotyczności (Barłóg, 2015, s. 201). Predyktorem fonoholizmu jest również taka cecha osobowości, jak ugodowość
(Bianchi, Phillips, 2005, s. 39–51; Igarashi i in., 2008, s. 2311–2324) i niska samoocena (Richter, Brown, Mott, 1991, s. 371–385), która jednak może się różnić
w zależności od osoby (Heatherton, Polivy, 1991, s. 895–910). Badacze analizując powiązania między nadmiernym korzystaniem z telefonu komórkowego a poczuciem własnej wartości (w jakim stopniu fonoholicy postrzegają siebie jako
osoby sympatyczne i atrakcyjne), stwierdzili, że osoby z niską samooceną preferowały komunikację pośrednią (np. e-maile, SMS-y), w przeciwieństwie do osób
o wysokim poczuciu własnej wartości, które przede wszystkim preferowały komunikację twarzą w twarz (Joinson, 2004, s. 472–478).
Wyniki badań wskazują również, że fonoholicy to osoby cierpiące z powodu samotności (Dowling, Brown, 2010, s. 437–441), a także takie, które nie
mają czasu na kontakty społeczne. W wielu przypadkach nadmierne korzystanie
z telefonu komórkowego związane jest również z potrzebą sprawowania nieustannej kontroli nad obiektami uczuć i odczuwania potrzeby kontrolowania drugiej osoby lub podniesienia swojego prestiżu społecznego.
Osoby przejawiające powyższe symptomy powinny zostać objęte, adekwatnie do potrzeb, opieką psychologiczną oraz wsparciem pedagogicznym w by niwelować czynniki sprzyjające fonoholizmowi. Ponadto szczególnie ważnym zadaniem staje się wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność samodzielnego
ograniczania czasu korzystania z telefonu komórkowego oraz uczenie dokonywania wyboru w zetknięciu z różnymi formami aktywności, które mogą realizować
za pośrednictwem telefonu komórkowego, oraz obiektywnej i krytycznej oceny
ich wartości. W procesie wychowania i edukacji należy przede wszystkim przygotować dziecko do korzystania z zasobów cyberprzestrzeni, w tym telefonu komórkowego, w zależności od aktualnych potrzeb. Ważne jest kształtowanie postaw oraz umiejętności i nawyków właściwego i odpowiedzialnego korzystania
z tego urządzenia.
Istotną rolę w profilaktyce fonoholizmu odgrywa rodzina jako podstawowe
środowisko uczestniczące w procesie socjalizacji i wychowania (Park, Kim, Cho,
2008, s. 895–909; Gałązka, 2016, s. 22). Wielu rodziców nie jest jednak w stanie
zapewnić swoim dzieciom dotkniętych problemem fonoholizmu odpowiedniej pomocy, ponieważ nie posiadają zarówno wystarczających umiejętności, jak i nie
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znają w pełni specyfiki zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych multimediów
elektronicznych. Rola rodziców, w przypadku korzystania przez dziecko z telefonu
komórkowego, sprowadza się najczęściej do zakupu tego urządzenia i regulowania
rachunków za jego użytkowanie. Natomiast jak wskazują wyniki badań, uczniowie,
wobec których rodzice nie ustanowili żadnych zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz nie rozmawiają z nimi na temat szkodliwości niekontrolowanego korzystania z tych urządzeń, osiągnęli statystycznie znacząco wyższe
wyniki w ogólnej skali fonoholizmu (Dębski, 2016, s. 33).
Niekorzystna jest również sytuacja, jeżeli rodzice sami przyczyniają się do
fonoholizmu dziecka, w wyniku realizacji nadmiernej potrzeby bycia w stałym kontakcie z nim, oraz potrzebę ciągłej kontroli miejsca jego przebywania. Zjawisko to
dotyczy nie tylko dzieci w młodszym wieku szkolnym, ale też uczniów szkół średnich. Podobnie twierdzi część badaczy zagranicznych, którzy podkreślają, że rodzice często mają większe poczucie bezpieczeństwa, kiedy ich dzieci mają przy sobie telefony komórkowe (Baron, 2010). Ponadto wielu rodziców komunikuje się
z dziećmi za pośrednictwem telefonu komórkowego (SMS-y, portale społecznościowe) nawet podczas wspólnego przebywania w domu. W związku z tym nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych przez nastolatków, w pewnym stopniu, może wynikać z chęci lub potrzeby rodzica cycia w ciągłym kontakcie z dzieckiem. Niepokoi także fakt, że w Polsce ponad połowa rodziców nie porusza w rozmowach z dziećmi tematyki dotyczącej zagrożeń związanych z nadmiernym i niekontrolowanym korzystaniem z telefonu komórkowego czy sieci internetowej.
Analizując problem profilaktyki fonoholizmu, należy jednocześnie zwrócić
uwagę, że problem nadmiernego, niekontrolowanego korzystania z urządzeń
mobilnych dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także osób dorosłych, wśród
których określony odsetek stanowią rodzice. Niektórzy bowiem nie tylko przejawiają nadmierną aktywność w korzystaniu z telefonu komórkowego, lecz także
są nadmiernie aktywni na różnego rodzaju portalach społecznościowych, m.in.
Facebooku, oraz wykazują nadmierne zaangażowanie w grach komputerowych,
stanowią również część wielomilionowej widowni licznych seriali telewizyjnych.
W profilaktyce fonoholizmu należy więc uwzględnić edukację rodziców w zakresie tematyki dotyczącej ryzyka wystąpienia fonoholizmu i poszerzania wiedzy na
temat możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Należy im przede wszystkim
– w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych z dziećmi – udzielić pomocy,
która jest niezbędna w działaniach profilaktycznych dotyczących fonoholizmu
(Yen i in., 2007, s. 323–329). W przypadku rodziców ważne jest także aktywne
towarzyszenie dziecku w jego codziennym życiu, co pozwala zauważyć wszelkie
symptomy mogące stanowić sygnały o pojawiających się poważniejszych, niepożądanych zmianach w zachowaniu, które prowadzą do fonoholizmu.
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Wsparcie, zwłaszcza specjalistyczne, w zakresie przeciwdziałania zjawisku fonoholizmu niezbędne jest jednak nie tylko w przypadku rodziców, lecz również potrzebne jest nauczycielom, którzy w wielu przypadkach są osamotnieni, a nawet
bezradni zarówno wobec tego zjawiska, jak i innych form cyberuzależnienia. Wyniki
przeprowadzonych badań wskazują, że większość szkół nie jest w pełni przygotowana do przeciwdziałania temu zjawisku (Dębski, 2016, s. 36). Nauczyciele, mimo
że dostrzegają wysokie natężenie tego problemu na przestrzeni ostatnich lat,
stwierdzają jednak, że nie posiadają wystarczających kompetencji niezbędnych do
prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w tym zakresie (Dębski, 2016, s. 36).
Ponadto, jak wskazują badacze tej problematyki, nauczyciele często nie uwzględniają w wystarczającym stopniu faktu, że korzystanie z telefonów komórkowych
przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych zaburza proces dydaktyczny i stanowi źródło problemów w ich edukacji (Johnson, Kritsonis, 2007, s. 1–6). W przypadku nauczycieli niezbędne jest zapewnienie wsparcia w tworzeniu profilaktyki fonoholizmu. Ważne jest zwłaszcza wyposażenie ich w kompetencje konstruowania szkolnych programów profilaktycznych ukierunkowanych na kształtowanie właściwych
postaw i umiejętności uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania przez nich
z urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że kwestia zasygnalizowanej profilaktyki
dotyczy nie tylko fonoholizmu. Problem tego rodzaju profilaktyki powinien być
również konceptualizowany w szerszym spektrum „uzależnień cybernetycznych”
i dotyczyć zachowań nie tylko związanych z nadmiernym korzystaniem z telefonu
komórkowego, lecz także działań online, przejawiających się m.in. w braku kontroli w nadmiernym zaangażowaniu się nastolatków w gry komputerowe (Billieux i in., 2011, s. 165–171), sieci społecznościowe (Wilson, Fornasier, White,
2010, s. 173–177), hazard online (Griffiths, 2003, s. 557–568), cyberseks (Meerkerk i in., 2006, s. 95–103), czy też tzw. surfowanie polegające na (kompulsywnym) wyszukiwaniu informacji.
Konkluzje
Na postawie przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że niewłaściwe korzystanie z telefonu komórkowego niesie ze sobą szereg zagrożeń dla psychospołecznego rozwoju nastolatków i naraża ich na ryzyko uzależnienia się od korzystania z tego
urządzenia. Po przeprowadzonej analizie fonoholizm jawi się jako nowa postać uzależnienia behawioralnego, w związku z którym człowiek zmuszony jest do wchodzenia
w relację z przedmiotem uzależnienia i wykonywania określonych czynności.
Niezależnie od faktu, że aktualnych klasyfikacjach psychopatologicznych nie
istnieje taka jednostka nozologiczna jak fonoholizm, to jednak na możliwość występowania tego rodzaju uzależnienia wskazuje wielu badaczy zajmujących się tą

59

Dariusz Sarzała

problematyką. Próbują tez wyznaczyć jego kryteria diagnostyczne. W świetle dotychczasowych wyników badań możemy stwierdzić, że fonoholizm – jako forma
uzależnienia – przejawia się zarówno w wymiarze behawioralnym, co jest związane z koniecznością powtarzania określonych zachowań, jak i emocjonalnym –
dotyczącym niemożności powstrzymania się od ciągłego z korzystania z telefonu
komórkowego. Ponadto, podobnie jak i inne uzależnienia behawioralne, fonoholizm charakteryzuje się kompulsywnymi, powtarzającymi się zachowaniami, których człowiek nie jest w stanie kontrolować, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w podstawowych sferach jego społecznego funkcjonowania i wywiera negatywny wpływ na jego dobrostan psychiczny, a także zdrowie somatyczne.
Potencjalne zagrożenia, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy teflonów
komórkowych, sprawiają, że ważnym zadaniem staje się wypracowanie skutecznej strategii profilaktycznej, ukierunkowanej na przeciwdziałanie fonoholizmowi
wśród nastolatków. Istnieje także potrzeba dalszych pogłębionych badań naukowych w celu wyznaczenia granicy między bezpiecznym a wykraczającym poza
normę użytkowaniem urządzeń mobilnych (w tym telefonu komórkowego). Ważnym zadaniem dla badaczy jest także opracowanie kryteriów diagnostycznych,
które umożliwią identyfikację zjawiska fonholizmu i pozwolą na konstruowanie
bardziej skutecznych programów profilaktycznych w tym zakresie.
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The genesis and development of police groups in Poland from
the beginning of statehood to the loss of independence
This article presents the genesis and development of Police groups in Poland since
the beginning of statehood to the loss of independence after three subsequent
partitions. The issue concerning the origin of Police in Poland, its development
and actions constitutes a complex subject. The analysis of this issue became the
approval of the hypothesis assuming that the current organizational and structural situation is the consequence of the historical development of security administration. Starting from antiquity, the Police has been considered as a military
formation and it had not existed as an independent branch of administration until
the 18th century. Nevertheless, from the ancient times, one can speak about the
emergence and shaping of the competences of the police authority. Over the
years, the position of Police has been shaped in different ways; nevertheless, it
has always been an armed formation serving the state. Regardless of the name or
established structures, its purpose was to protect public safety and order.
Keywords: police; police formations; public safety; security administration

Wprowadzenie
Jedną z największych wartości jest bezpieczeństwo, które daje stabilizację,
spokój, harmonię, ale także rozwój, pewność oraz szczęście. Pojęcie „bezpieczeństwa” pojawiło się wraz z powstaniem państwa, a jego potrzeba znalazła się wśród
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decydujących i czołowych przyczyn jego powstania. Znaczenie tego pojęcia przeszło i przechodzi ciągłą ewolucję, dotrzymując kroku rozwojowi ludzkości. W starożytnym Rzymie bezpieczeństwo ujmowane było jako brak zagrożeń, natomiast
sam termin „bezpieczeństwo” pochodzi od łacińskiego słowa sine cura = securitas (bez pieczy), co oznaczało wówczas byciem wolnym od strat, szkód i trosk.
Od najdawniejszych czasów w definicjach kładzie się więc akcent na brak zagrożeń i zazwyczaj występuje ujęcie utożsamiające bezpieczeństwo z pewnością,
stanem przeciwstawnym zagrożeniom (Zięba, 1989, s.49). Wraz z rozwojem cywilizacji znaczenie terminu „bezpieczeństwo” poszerza się. Odnosząc się do samego pojęcia, należy stwierdzić, że nie ma jednej uniwersalnej definicji bezpieczeństwa. Przyjęto, że bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności,
gwarancji jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo utożsamiać można z sytuacją odznaczającą się brakiem ryzyka, utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np. życia, zdrowia, pracy, dóbr materialnych. W rozważaniach naukowych bezpieczeństwo znajduje się w kręgu badawczym obok takich
terminów, jak: „wojna”, „pokój”, „wolność”, „suwerenność”, „prawa człowieka”,
„sens życia” czy „wychowanie i edukacja”, a także „kryzys” (Radwanowicz-Wanczewska, Leszczyński, 2008, s. 108–113).
Wyróżnia się m.in. bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, globalne
i regionalne, państwa, lokalne, fizyczne i psychiczne, strukturalne i personalne. Na
szczeblu państwa na ogół wyróżnia się bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne,
ekologiczne, społeczno-kulturowe i militarne (Leszczyński, 2007, s. 112–113).
Najdoskonalszą dotąd formą zabezpieczenia potrzeb człowieka jako jednostki, ale i grupy społecznej w zakresie bezpieczeństwa, jest państwo. Z tego
względu dominacja państwa jako podmiotu bezpieczeństwa jest od wieków bezsporna. W odniesieniu do państwa o bezpieczeństwie mówimy zawsze w dwóch
obszarach: bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego
(międzynarodowego). Natomiast całokształt bezpieczeństwa państwa, określanego też mianem „bezpieczeństwa narodowego” obejmuje aspekty wewnętrzne
i zewnętrzne (Radwanowicz-Wanczewska, Leszczyński, 2008, s. 114).
W obecnym systemie prawnym jednym z organów odpowiedzialnych za
właściwą realizację polityki bezpieczeństwa w państwie jest policja. Fakt, że policja jest jedyną w strukturze państwa polskiego umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu, którą ustawodawca wyznaczył do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
powinien stanowić wystarczający bodziec do poznania jej genezy i rozwoju. Niniejszy artykuł stanowi zaledwie wprowadzenie do obszernej wiedzy, której przedmiotem poznania jest rozwój formacji policyjnych w Polsce od początków powstania państwowości do utraty niepodległości po trzech kolejnych rozbiorach. Autor
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wyraża nadzieję, że zawarte w nim wiadomości wskazywać będą kierunki poznania rozwoju formacji policyjnych, jak i jej genezy.
1. Struktura bezpieczeństwa państwa polskiego od czasów wczesnopiastowskich
po utworzenie zjednoczonego Królestwa Polskiego
Słowo „policja” pochodzi od greckiego słowa politeia, które oznaczało strukturę i funkcjonowanie państwa ateńskiego oraz jako politia państwa łacińskiego
(Gierszewski, 2013). W nowożytności słowo „policja” pojawiło się około 1500 roku
we Francji jako police (Malec, 1987, s.159). Pierwsze oznaki działalności policyjnej można odnaleźć już w starożytności. Za pierwszy wzorzec policjanta należy
uznać mincerza, który odpowiadał za państwową mennicę, ściąganie danin i podatków, a także przeciwdziałanie „psuciu monety” (Góralski, 1983, s. 109). U schyłku
dziejów plemienno-rodowych, gdzie jeszcze nie wykształciły się na ziemiach polskich właściwe instytucje państwowe, ludzie musieli dbać o swoje bezpieczeństwo we własnym zakresie. Powstawały wspólnoty terytorialne nazywane „opolami”, które chroniły rody należące do tej wspólnoty. Przeważnie były to wielkie
rodziny obejmujące trzy lub cztery pokolenia, prowadzące wspólne gospodarstwa rolne, czym zapewniały sobie samowystarczalność. W ramach tych wspólnot broniono życia i mienia ludzi, ale także organizowano tzw. krwawą zemstę
za pozbawienia życia członka wspólnoty. To zwyczajowe prawo funkcjonowało
jeszcze później, przez wiele wieków.
Od powstania państwa polskiego w X wieku zaczął kształtować się zarys
zarządu administracyjnego, wtedy to powstawały urzędy, które zaczęły sprawować pewne funkcje policyjne. Jednak charakter państwa opierał się na całkowitej
własności monarchy; silny władca decydował bez żadnych ograniczeń, a kwestię
państwa rozpatrywano praktycznie tylko w kategoriach prywatnych. W okresie
wczesnopiastowskim, gdy pojęcie państwa, czyli zakresu działalności należącej
do pana, związane było z własnością władcy, trwałość instytucji opierała się na
trwałości rodziny/dynastii. Tworzyła ona struktury organizacyjne i stosunki własnościowe. Nie było różnicy między własnością państwową a własnością panującego. Dawne ośrodki plemienne, które przejmowały funkcje administracji państwowej, stanowiły siedzibę władcy, bogatych i ludzi zbrojnych. Najwyżsi urzędnicy dworscy stali się jednocześnie najwyższymi urzędnikami administracji państwowej, powstawał system dworskich i lokalnych organów władzy książęcej.
Władza ta obejmowała wąski zakres i ograniczała się do kontaktów zewnętrznych, zarządu wojskowego, sądowego i skarbowego. Pod koniec X wieku na dworach książąt najwyższą godność pełnił urzędnik, który nosił tytuł kmiecia. Funkcja
ta oznaczała przedstawiciela elity dworu książęcego, ale także możnowładcę pełniącego funkcje administracyjne. Obowiązujące wtedy prawo miało charakter
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prywatnej skargi. Wyróżniano pewne kategorie przestępstw, którymi były przestępstwa przeciwko władzy panującego, religii, instytucji państwa i obyczajom.
Od X do XII wieku funkcje administracyjne, policyjne i sądownicze nie były rozdzielane, nie było mechanizmu policyjno-śledczego. Bezpośrednio przy księciu
zadania związane z bezpieczeństwem wykonywał komes pałacowy, który również pełnił wiele innych funkcji związanych z administrowaniem dworem książęcym. W przypadku przestępstwa w stosunku do osób z najbliższego otoczenia
książęcego to komes pałacowy miał obowiązek ścigania sprawcy. Natomiast pod
koniec XII wieku okręgi grodowe zostały przekształcone w kasztelanie, a komesów grodowych zastąpili kasztelanowie, którzy pełnili władzę administracyjną,
sądowniczą i policyjną. Zajmowali się ściganiem sprawców zabójstw w dobrach
królewskich, ale tylko wówczas, gdy sprawca był nieznany.
Z biegiem czasu jednak kasztelanowie stracili znaczenie. Bardzo ważną
rolę w zarządzaniu państwem wczesnopiastowskim wykonywali namiestnicy,
którzy zarządzali prowincjami (Jasienica, 2007). Byli powoływani przez księcia
i posiadali szerokie uprawnienia, które obejmowały także sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego prowincji. Zazwyczaj wywodzili się z miejscowych bogatych
władców i doskonale orientowali w lokalnych realiach. Do najstarszych i najwyższych urzędów terenowych w dawnej Polsce należał urząd wojewody. Za czasów
piastowskich wojewoda początkowo zarządzał i dowodził wojskami, ale później
przejął zadania ścigania z urzędu i zatrzymywania przestępców. W XII i XIII wieku
znaczenie wojewodów tak bardzo się zwiększyło, że stali się groźni nawet dla panującego. Wywodzący się z lokalnego możnowładztwa wojewodowie stali się bardziej reprezentantami interesów miejscowych elit niż wykonawcami dyspozycji
książęcych. Dlatego na przełomie XIII i XIV wieku ograniczono władzę wojewodów,
a część ich uprawnień zaczęli przejmować powołani przez króla starostowie. Wojewodowie jednak pozostali, a ich urząd był utrzymany do czasów rozbiorów.
Uprawnienia starosty były szerokie. Był zastępcą księcia w prowincji i swoją
władzą obejmował kilka kasztelani. Skupiał pełnię władzy lokalnej administracyjnej i sądowniczej, a także zajmował się sprawami wojskowymi. Wykonawcą poleceń starosty był policyjny urzędnik lokalny, zwany justycjariuszem: był to nowy
organ do walki z przestępczością. Łączył w swym ręku funkcje polityczne i sądowe (Wrzesiński, 2010). Justycjariusz, zwany też „oprawcą”, zajmował się ściganiem przestępców zagrażających porządkowi publicznemu, a także dokonujących kradzieży i rozbojów. Jego rola ograniczała się do funkcji sądowniczej w terenie, później wykonywał także zadania policyjne i śledcze. Po roku 1388 jego
kompetencje zostały ograniczone tylko do spraw o kradzież, był przede wszystkim urzędnikiem policyjnym, który przesłuchiwał świadków, przyjmował skargi,
czuwał nad porządkiem publicznym. Miał prawo zatrzymywać osoby podejrzane, przeprowadzać przeszukania pomieszczeń oraz zatrzymywać przedmioty
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pochodzące z przestępstw. Urząd justycjariusza zniesiono pod koniec XV wieku
pod wpływem wielkiej krytyki szlachty. Na początku XIII wieku powstał urząd wojskiego. Gdy urzędnicy ówczesnej administracji: wojewoda, kasztelan i chorąży wraz
z rycerstwem wyruszali na wojnę, to właśnie wojski przejmował całe rządy. Musiał
zapewnić spokój i bezpieczeństwo na podległym mu terenie.
Pomocnikiem starosty był także burgrabia, który odpowiadał za grody i tworzące się miasta. Do jego zadań należało niedopuszczenie do kradzieży zarówno
na terenie grodu, jak i na okolicznych drogach. Starosta swoją władzę administracyjno-sądowniczą sprawował przy pomocy sądów grodzkich. To właśnie te
sądy orzekały w sprawach, do których zaliczano takie przestępstwa, jak gwałt,
podpalenie, rozbój na drodze, wtargnięcie do cudzego domu. Ponadto staroście
przysługiwało „prawo miecza”, czyli egzekwowanie na terenie jego jurysdykcji
wyroków sądów wszystkich instancji. Z biegiem czasu funkcje administracyjne
starosty uległy ograniczeniu, a na przełomie XIV i XV wieku utracił dotychczasowe kompetencje wojskowe i powoli stawał się dożywotnim dzierżawcą dóbr
królewskich i reprezentantem interesów miejscowego możnowładztwa.
Utworzenie zjednoczonego Królestwa Polskiego po czasach rozdrobnienia
dzielnicowego zaowocowało powstaniem nowej formy ustrojowej – monarchii
stanowej. Król stał się faktycznym zwierzchnikiem książąt dzielnicowych. Nastąpiło scalenie kraju, powstał jednolity organizm państwowy, oddzielono urzędy
dworskie od ziemskich. Na szczeblu centralnym funkcje policyjne wykonywał
marszałek. Do obowiązków marszałka należało czuwanie nad bezpieczeństwem
monarchy, nadzór nad organizacją ceremonii na dworze królewskim i samo zarządzanie dworem. Zajmował się także sprawami sądowymi dotyczącymi dworzan. Na przełomie XIV i XV wieku marszałek stał się najważniejszym urzędnikiem
w najbliższym otoczeniu króla, posiadał także duże uprawienia obejmujące
sprawy ogólnopaństwowe. Od XV wieku marszałek używał tytułu marszałka koronnego, a jego zastępca – tytuł marszałka nadwornego. Nadal jednak łączył
w swoich kompetencjach sprawy dworu i obowiązki ogólnopolskie. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo osobiste monarchy i porządek publiczny w jego
otoczeniu. Posiadał też uprawnienia sądownicze, dysponował sądem marszałkowskim, który działał tam, gdzie przebywał król i orzekał kary zarówno za przestępstwa pospolite, jak i polityczne. Do zadań marszałka należało m.in. likwidowanie ewentualnych rozruchów lub zamieszek, a nawet eliminowanie posługiwania się w przestrzeni publicznej wulgaryzmami i obelgami.
2. Organizacja i kompetencje władzy policyjnej w Rzeczpospolitej szlacheckiej
W Królestwie Polskim jedną z zasadniczych cech władzy państwowej było uzależnienie zakresu władzy królewskiej od umowy ze stanem szlacheckim w postaci
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pacta conventa (Misiuk, 2008, s. 18). To umowa podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. W Pacta
conventa znajdowały się osobiste zobowiązania króla wobec państwa i społeczeństwa. Ich treść odzwierciedlała program królewski w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. Od drugiej połowy XVI wieku przedstawiciele stanu szlacheckiego,
jako parlament, decydowali o zakresie władzy królewskiej. W tym okresie nastąpiło skrajne rozdrobnienie instytucji państwowych. Lokalna władza królewska
powoli traciła znaczenie, zaczęła się przemieniać w organy szlacheckiego samorządu ziemskiego. Liczne zgromadzenia szlachty, jak i sama doniosłość elekcji,
powodowały konieczność szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem zgromadzonych. Elekcje w Polsce przebiegały w sposób burzliwy i kwestia bezpieczeństwa stawała się bardzo ważna. Czasy demokracji szlacheckiej w Polsce charakteryzowało postępujące ograniczanie znaczenia oraz roli monarchy i władzy wykonawczej. Następowała dezorganizacja aparatu władzy, administracji państwowej, a także urzędów policyjnych, rosła natomiast pozycja prywatnych formacji
paramilitarnych, powoływanych przez poszczególne rody magnackie, które tworzyły milicje magnackie, będące regularnymi oddziałami wojskowymi.
Z czasem grody zaczęły przemieniać się w miasta. Istota zbiorowości miejskiej sprzyjała przestępczości. Szybko ukształtowała się grupa społeczna, która
przyciągała do miast zbiegłych chłopów pańszczyźnianych, włóczęgów, żebraków,
awanturników, tworząc tzw. margines społeczny. Proces powstawania miast w Polsce powodował przejmowanie władzy w miastach przez ich mieszkańców. Większość miast w Polsce była lokowana na prawie niemieckim, co skutkowało przejmowaniem szeregu kompetencji przez rady miejskie z burmistrzem na czele (Misiuk, 2008, s.20). Powstało stanowisko burmistrza, który wraz z radą miejską budował politykę lokalną, w tym także ochronę porządku publicznego. Stworzono
specjalne w tym celu organy zajmujące się bezpieczeństwem lub powoływano
pojedynczych stróżów prawa w ośrodkach miejskich. Istotne funkcje w zakresie
utrzymania porządku publicznego sprawowali: instygator, który był policjantem
sądowym, oraz syndyk, który był policjantem podatkowym i kryminalnym. Jednak najważniejszym organem wykonawczym władzy miejskiej poza burmistrzem
i radą w dziedzinie administracyjnej i policyjnej był urząd hutmana.
Hutman pełnił służbę na rzecz miasta i przy pomocy podległych mu służb
miejskich, czuwał nad jego bezpieczeństwem, dbał o spokój w mieście, a także
ścigał przestępców. Jednym z wielu jego obowiązków był osobisty nadzór nad
bezpieczeństwem ratusza oraz więzienia miejskiego. Był także przełożonym kata
i jego pomocników. Zajmował się sądownictwem policyjnym w sprawach drobnych, gdzie występowały konflikty, zatargi i sprzeczki wśród biedoty miejskiej.
Hutman posiadał także klucze do bram miejskich, dlatego decydował o wpuszczaniu przybyszy w nocy do miasta. Wzrost przestępczości (szczególnie pospolitej),
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związany z szybkim rozwojem miast, wymusił organizowanie i budowanie policyjnych służb pomocniczych w postaci straży i milicji. Służby te miały charakter
zorganizowany na wzór wojskowy i stanowiły początki współczesnych policji samorządowych. Już wtedy milicja miejska stanowiła rodzaj wojska wynajmowanego i opłaconego przez miasto, a zorganizowanego na wzór regularnej armii.
Przykładem milicji miejskiej były organizacje bractw kurkowych i łuczniczych.
W miastach królewskich przy sądach miejskich na mocy uchwał rad miejskich
ustanowiono urząd instygatora miejskiego. Był to urzędnik policji sądowej, jego
zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przewodu sądowego,
ale i oskarżenie z urzędu osób zakłócających funkcjonowanie pracy rady miasta.
Przeprowadzał także wstępne śledztwo, jeśli dowiedział się sam o popełnionych
czynach przestępczych na terenie miasta. Zakres obowiązków instygatora był
bardzo szeroki, do jego uprawnień należała nawet dbałość o moralność mieszkańców miasta. Jednak nie we wszystkich ośrodkach miejskich w Polsce ten urząd
był powoływany, przykładem jest Warszawa, gdzie do drugiej połowy XVII wieku
nie funkcjonował urząd instygatora. W tym okresie warto zwrócić uwagę na działalność Franciszka Bielińskiego, pełniącego funkcję marszałka koronnego w latach 1742–1764, który jako pierwszy w Rzeczpospolitej zasłynął metodami
wprowadzenia porządku w państwie. Na terenie Warszawy stworzył „komisję
brukową”, która miała dbać o porządek i czystość na ulicach miasta (Misiuk,
2008, s. 19). Marszałek koronny uważał, że dobre bruki na jezdniach oraz oświetlenie ulic zmniejszą liczbę przestępstw. Natomiast w dziedzinie ścigania i karania przestępców stosował surowe, ale skuteczne metody działania. Pamiętnikarz, polski historyk – Jędrzej Kitowicz podał bardzo krótką, ale jakże celną charakterystykę Franciszka Bielińskiego: „Był to pan niemniej surowy, jak i sprawiedliwy, i rączo wyprawiał na tamten świat każdego, ktokolwiek dostał się pod jego
sąd, godzien śmierci” (Kitowicz, 1985, s. 72).
Warto nadmienić, że od XV do XVIII wieku, w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej, wraz z rozwojem socjalnoprawnym państwa i społeczeństwa polskiego
pojawiły się nowe instytucje i urzędy pełniące funkcje i zadania policyjne. Czasy
demokracji szlacheckiej jednak charakteryzowało postępujące ograniczanie znaczenia oraz roli monarchy i władzy wykonawczej. Następowała coraz większa
dezorganizacja aparatu władzy i administracji państwowej, w tym także urzędów
policyjnych. Jednak sposób działania i zakres kompetencji organów władzy państwowej w tym okresie nie uległ jakościowej zmianie.
3. Ukształtowanie służb policyjnych w okresie reform ustrojowo-politycznych
W drugiej połowie XVIII wieku reformy życia społecznego zapoczątkował
ostatni polski władca – król Stanisław Poniatowski. Zmiany były ważną próbą szerokiej

71

Mariusz Jaworski

transformacji życia publicznego, szczególnie objęły sferę prawno-ustrojową państwa polskiego, w tym aparatu policyjnego (Misiuk, 2008, s. 22). Wprowadzanie
ich jednak wyhamowywały zachowawcze rody magnackie, które były pod kuratelą carską. W 1775 roku, pod wpływem sugestii carskiego ambasadora, utworzono centralny organ władzy rządowej o nazwie Rada Nieustająca. W jej skład
wchodziły departamenty stanowiące ministerstwa. Był to pierwszy organ państwowy, który kontrolował i nadzorował działalność organów policyjnych w całym kraju. Początkowo zakres jego działania był bardzo znikomy, a nadzorowanie
dotyczyło przede wszystkim instytucji policyjnych w miastach królewskich. Natomiast sprawy zarządu nad terenową administracją królewską znalazły się w gestii
Departamentu Policji, który nadzorowany był przez marszałka wielkiego (Abramski, Konieczny, 1987, s. 105). Kierownictwo departamentu spoczywało w rękach
prezesa w randze ministra. Głównym celem pracy Departamentu Policji stało się
usprawnienie administracji w miastach królewskich poprzez zwiększenie dochodów skarbu królewskiego oraz ograniczenie przywilejów starostów i władz miejskich. Departament zajmował się także poprawą zdrowotną ludności miejskiej.
W drugiej połowie XVIII wieku poziom higieny i warunki zdrowotne przedstawiały się tragicznie. Pomimo oporu kościoła (dotychczas to duchowni posiadali
wyłączność w dziedzinie opieki zdrowia), w roku 1780 nadzór nad szpitalami powierzono właśnie Departamentowi Policji. Wynikało to przede wszystkim z dbałości o poziom kształcenia lekarzy. W 1783 roku rozpoczęto akcję wysyłania zainteresowanych – na koszt miast – na studia medyczne. Inną formą działalności
Departamentu Policji była walka z żebractwem, które stanowiło wielki i powszechny problem oraz miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i stan porządku publicznego. Już wtedy, zgodnie z uniwersałem królewskim, w 1787 roku
nakazano przeprowadzenie w miastach i wsiach ewidencje: „wszelkiego rodzaju
ludzi luźnych, ubogich i bez stałego zajęcia, żyjących z pracy dorywczej lub żebraniny” (Misiuk, 2008, s. 28).
Organizowano zasadzki i obławy uliczne na włóczęgów, wykonywano oględziny ciała przez lekarza, po czym osoby zdolne kierowano do pracy, a osobom
niepotrzebnie żebrzącym wymierzano karę chłosty i upomnienia. Jednak tego
rodzaju cyklicznie organizowane akcje nie przynosiły spodziewanych skutków,
gdyż po krótkim czasie większość żebraków powracała do swojego stałego zajęcia. Nadzór Departamentu Policji obejmował także spraw dotyczących miejskej
urbanistyki i architektury. Miasta dotychczas były budowane chaotycznie i niedbale. Wprowadzono planowanie urbanistyczne, zwracając uwagę na kształt, estetykę i wygląd budynków, a szczególnie rozplanowanie i kompozycję rynków
i centralnych placów. Remontowano i budowano ratusze, mosty, kładki, groble, kanały, brukowano ulice, dbano o czystość, wprowadzano oświetlenie, zagospodarowywano puste place, wystawiano murowane budynki i obiekty. Ponadto wydawano
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polecenia rozbiórki walących się i szpecących miasto budynków, a także stopniowo
likwidowano drewnianą zabudowę (te uprawnienia przypominają dzisiejsze obowiązki nadzoru budowlanego). W nadzorze departamentu znalazły się również
sprawy ochrony przeciwpożarowej, tzw. porządki ogniowe. Zły stan techniczny
wszelakich budynków powodował zagrożenia pożarowe, dlatego wykonywano
różne zapobiegające zadania, m.in. zabraniano budowania i odnawiania drewnianych domów oraz krycia ich słomianymi strzechami, wprowadzono obowiązek murowania kominów, a wszystkie domy miały być wyposażone w pojemniki
z wodą i drabiny. Miastom nakazano utrzymywanie studzien w dobrym stanie.
Oceniając krótki okres funkcjonowania Departamentu Policji, należy przyznać, że udało się zapoczątkować formowanie nowoczesnej, lokalnej administracji, jednak tylko w miastach, i to miastach królewskich. Mimo bezspornych dokonań w zakresie budowania systemu administracji centralnej, Rada Nieustająca,
którą obciążano winą za polityczne uzależnienie od Rosji, została zlikwidowana
9 stycznia 1789 roku. Bardzo trafnie ocenił działalność Rady w Sejmie i to w roku
1776, poseł Tomasz Ostrowski: „Gdyby ta sama Rada Nieustająca w innym czasie,
w innych okolicznościach, po innym sejmie ustanowiona była, jakiegożby nie zasłużyła sobie od narodu uwielbienia” (Szcząska, 1975, s. 61). Jednak o ile to była ocena
rzeczowa i merytoryczna z jej działalności, o tyle odosobniona w całym sejmie.
Obrady Sejmu Czteroletniego zapoczątkowały zasadniczą reformę ustrojową państwa, której zwieńczeniem było uchwalenie Ustawy Rządowej, zwanej
Konstytucją 3 Maja. Zgodnie z konstytucją, w 1791 roku utworzono nowy centralny organ władzy wykonawczej, zwany Strażą Praw. Straż składała się z króla
pełniącego funkcję przewodniczącego, prymasa oraz pięciu ministrów, w tym
ministra policji. Był to pierwszy na świecie ustawowy system rządów parlamentarnych. Ministrem policji został Ignacy Potocki, jeden z głównych ideologów obozu reformatorskiego, a także twórca ustawy zasadniczej. W czasie obrad Sejmu
Czteroletniego w 1791 roku utworzono Komisję Policji Obojga Narodów, która
przejęła zwierzchnictwo nad całością spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju. Do zakresu uprawnień komisji należały sprawy policji kryminalnej,
obyczajowej, porządkowej, sanitarnej, opieki społecznej. Jej pierwszym zadaniem było przeprowadzenie spisu ludności w Warszawie oraz walka z żebractwem i włóczęgostwem. Komisję policji tworzyli marszałkowie koronny lub litewski – jako przewodniczący komisji, oraz 15 komisarzy, w tym trzech senatorów, sześciu przedstawicieli stanu szlacheckiego oraz tyle samo pełnomocników mieszczan. Wyboru komisarzy dokonywał sejm. Zakres działania komisji był bardzo szeroki, od spraw policji porządkowej, po realizację zadań dotyczących stosunków
społecznych i gospodarczych, potrzeb mieszkańców i planowania budowlanego.
Komisja nie mogła jednak naruszać praw wolności i własności osobistej: „[…] przyrodzonych i zabezpieczonych ustawami Rzeczpospolitej praw wolności i własności

73

Mariusz Jaworski

osobistej, czyli ingerować w sprawy miast i wsi prywatnych, mogła jedynie radzić
i ostrzegać” (Malec, Malec, 1996, s. 71).
Wszystkie te działania służyły wyciszeniu i umocnieniu stosunków społecznych
i spokoju publicznego. Ostatnie posiedzenie Straży Praw odbyło się w 23 lipca 1792
roku, na którym król zapowiedział przystąpienie do konfederacji targowickiej i w tym
samym miesiącu Komisja Policji Obojga Narodów zakończyła swoją działalność.
W miejsce rozwiązanej Straży Praw, w roku 1793 powołano ponownie instytucję
Rady Nieustającej jako centralnego organu władzy wykonawczej, jednak znacznie
różniła się od tej z 1775 roku. Konfederacja targowicka przywróciła jurysdykcję
marszałkowską w stolicy oraz wznowiono Komisję Brukową miasta Warszawy.
W okresie trwania upadku Rzeczypospolitej podstawowym zadaniem policji, którą
kierowali i nadzorowali zwolennicy carycy Katarzyny Wielkiej, było rozpracowywanie i śledzenie osób podatnych na idee rewolucyjne napływające z Francji.
Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku stworzono całkowicie
własny aparat ścigania, władze powstańcze zaczęły budować nowe instytucje
ustrojowe, w tym organy administracji spraw wewnętrznych i policji. Ukształtowała się Rada Zastępcza Tymczasowa, która początkowo pełniła funkcję władzy
powstańczej w stolicy, a następnie przekształciła się w samodzielny organ władzy
administracyjnej i rządowej. Do Rady należały następujące zadania: nadzór nad
działalnością służb porządkowych, kontrola szpitali, więzień i stanu dróg oraz
ochrona przeciwpożarowa. Na całym obszarze Rzeczypospolitej objętym powstaniem tworzono lokalne insurekcyjne komisje porządkowe, jednak niechęć
do podporządkowania się naczelnym organom władzy powstańczych powodowały, że nie wszędzie mogły rozwinąć swoją działalność (Misiuk, 2008, s. 42).
Komisje porządkowe były jedynym lokalnym organem władzy w czasie powstania, które otrzymały uprawnienia takie jak władze centralne, ale w ograniczonym
terytorialnie zakresie. Wykonywały zadania w sprawach policyjnych, m.in. zajmowały się zwalczaniem żebractwa i włóczęgostwa. Po przekształceniu władz
powstańczych w 1794 roku zadania administracji spraw wewnętrznych wykonywały dwa wydziały: bezpieczeństwa i porządku. Wydział Bezpieczeństwa zajmował się następującymi sprawami: rewizje domowe, kontrola paszportów, aresztowania, nadzór nad więźniami. Natomiast Wydział Porządku zajmował się sprawami komunikacji, dróg, poczty, transportu i rozsyłania w teren rozkazów i poleceń naczelnika powstania. Za wyjątkiem Wydziału Bezpieczeństwa funkcje porządkowe realizowała także przedpowstaniowa policja oraz milicja wywodząca
się z pospolitego ruszenia. Władze insurekcyjne po raz pierwszy wprowadziły typ procesu zwany procesem mieszanym, w którym występowały obok siebie dwie formy:
postępowanie sądowe i postępowanie przygotowawcze (Kalwat, 2008, s. 20–24). Po
raz pierwszy w polskim prawie pojawiła się procedura odnosząca się do postępowania przygotowawczego, którego celem było ustalenie sprawcy oraz zgromadzenie
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przeciwko niemu dowodów winy. Insurekcyjne postępowanie przygotowawcze
wszczynane było z urzędu przez organy uprawnione do prowadzenia śledztwa,
po zawiadomieniu od osoby o popełnionym przestępstwie i prawdopodobnym
sprawcy. Dowody winy były gromadzone z urzędu przez organ prowadzący śledztwo. Podstawowymi środkami dowodowymi były przesłuchania oskarżonych
i świadków oraz dokumenty uzyskane w wyniku przeszukania. Przyznanie się do
winy nie traktowano jako dowodu głównego. Prawo karne powstańcze realizowało zasadę równości wobec prawa.
Oceniając polską myśl administracyjną XVIII wieku, należy zaznaczyć, że
dawała teoretyczne podstawy do wprowadzenia administracji na nowoczesne
tory rozwoju i dostosowania ustroju Rzeczpospolitej do wymogów nowożytnej
formy państwa. Jednak, jak trafnie zauważył Andrzej Misiuk, to ostateczna utrata
niepodległości po trzech kolejnych rozbiorach, dokonanych przez sąsiadów: Rosję,
Prusy i Austrię, uniemożliwiła kontynuację reform politycznych i prawnoustrojowych. Na ponad sto lat polskie społeczeństwo zostało pozbawione suwerenności.
Na obszarach okupowanych wprowadzono prawo, zwyczaje, instytucje i urzędników poszczególnych państw zaborczych. Tylko w niektórych dziedzinach życia społecznego Polacy mogli przejawiać ograniczoną aktywność. Nie należały do nich
jednak sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (Misiuk, 2008, s. 45).
Podsumowanie
Od powstania państwa polskiego do końca XVIII wieku policja zawsze jawiła
się jako część budującego się systemu administracji państwa. Jednak w tym czasie
struktura, organizacja działania, kompetencje władzy policyjnej pozostawały rozproszone i rozdzielone między wiele organów, urzędów i instytucji. Te natomiast
odpowiadały za realizowanie szeregu różnych niepowiązanych ze sobą zadań. Ewolucja, jakiej uległo słowo „policja” w ciągu wieków, była wynikiem zmiany poglądów na zadania i cele państwa oraz walki o prawa jednostki (Ura, 1983, s. 5). Dopiero pod koniec XVIII wieku tak naprawdę zaczęło pojawiać się w polskim ustawodawstwie oraz literaturze pojęcie „policja”, jednak rozumiane jako synonim „administracji” w szerokim tego słowa znaczeniu, a same idee europejskiej policystyki
w pewnym stopniu zaczęły wpływać na kształt przeprowadzanych reform zarządu
wewnętrznego państwa (Zahorski, 1959, s. 20). Natomiast z punktu widzenia organizacji i kompetencji, we wcześniejszych czasach można mówić tylko i wyłącznie
o władzy policyjnej, bo, jak słusznie zaznaczył Andrzej Misiuk, charakteryzowała się
ona realizowaniem zadań reglementacyjno-policyjnych (2008, s. 10). Oczywiście
zmieniały się zadania stojące przed Policją. Były one różne, w zależności od dziejów
Polski, panujących preferencji lub uwarunkowań politycznych, ale skupiały się
głównie wokół interesu osób sprawujących „władzę”.
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Niemniej na przestrzeni wieków rola instytucji policyjnych zmieniała się w zależności od oczekiwań wobec administracji państwowej. Zakres działalności i znaczenia pojęcia „policja” zmieniał się wraz z poglądami na istotę państwa oraz
stosunek państwa do obywatela. Początkowo obejmował ogół działalności państwowej, a także wszystkie dziedziny życia politycznego, religijnego lub prywatnego. Taki wymiar utrzymywał się do końca XVIII wieku, w którym w zakresie
pojęcia „policja” mieściła się nie tylko działalność związana z utrzymaniem bezpieczeństwa, lecz także sprawy finansowe, wojsko i wymiar sprawiedliwości (Misiuk, 2008). Uprawnienia przyznawane policji odnosiły się do wszystkich zadań
publicznych. Pod pojęciem „policji” zaczęto rozumieć rodzaj instytucji, natomiast termin „policja” oznaczał określoną władzę i jej konkretnych funkcjonariuszy z odpowiednimi tytułami służbowymi, jednak w żadnym wypadku ich uprawnienia nie obejmowały całości spraw administracji wewnętrznej.
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Charakterystyka wybranych kategorii „ludzi ulicy”
w Polsce i kierunki podejmowanych wobec nich
działań pomocowych
Kazimiera Król
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Characteristics of selected categories of “people of street” in Poland
and directions of helping actions towards them
The article attempts to characterize the phenomenon of “street people”
through the prism of selected categories such as the homeless, beggars, victims of trafficking, vagrants and street children. The directions of assistance
measures taken for street people by state-owned social policy entities as well
as non-governmental organizations were also presented. The end of the article presents recommendations.
Keywords: street people; beggars; homeless; bums; street children; assistance
activities for street people

Wprowadzenie
Ludzie ulicy to zjawisko dotyczące osób, dla których przestrzeń ulicy i stosowane przez nich socjotechniki to miejsce i sposób na życie, a także uzyskiwanie środków do życia poza społecznym podziałem pracy. Zaliczamy do nich głównie bezdomnych, włóczęgów, żebraków, dzieci ulicy, osoby prostytuujące się, świat przestępczy
oraz tzw. margines społeczny. Ulica pełni tutaj rolę przestrzeni społecznej, gdzie zachodzi swoista interakcja z drugim człowiekiem (na przykład z jałmużnikiem), czy też
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z instytucją potrzebną do przetrwania (np. dworce, jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, przytuliska, różne organizacje pomocowe zarówno świeckie jak
i kościelne). Wymieniona wcześniej mozaika kategorii ludzi funkcjonujących w przestrzeni ulicy i „żyjących z ulicy” budzi wiele społecznie sprzecznych emocji – od całkowitego negowania przez społeczeństwo takiego stylu życia i domagania się od rządzących uregulowania tej kwestii na gruncie prawnym, aż do współczucia i upatrywania przyczyn tego zjawiska jako skutku braku właściwej i skutecznej polityki społecznej państwa. Wśród wielu opinii panuje także i taka, że w zjawisku „ludzi ulicy”
upatrywać należy pewnej filozofii życia osób niepoddających się ustalonym normom społecznego współistnienia. Warto tutaj również zauważyć, że przestrzeń
miejska na przełomie dziejów zawsze dawała wiarę w istnienie podstawowych relacji międzyludzkich. Miasta, a szczególnie duże aglomeracje miejskie stwarzały zawsze warunki i możliwości ważnej wymiany społecznej. Ta rola w odniesieni do „ludzi
ulicy” była i jest bardzo znaczącą funkcją solidaryzmu społecznego.
Skala i różnorodność zjawiska „ludzi ulicy” stanowi duże wyzwanie badawcze dla naukowców zajmujących się tym problemem. Powinna być także przedmiotem wnikliwego działania wielu współczesnych podmiotów polityki społecznej, a wśród nich szczególnie tych służb społecznych, które zajmują się identyfikacją i interwencją społeczną ukierunkowaną na ludzi ulicy.
1. Wybrane kategorie „ludzi ulicy” i kierunki działań pomocowych
1.1. Bezdomni
Jedną z najliczniejszych kategorii ludzi ulicy stanowią bezdomni. Według Przymeńskiego „bezdomność należy rozumieć jako sytuację osób lub rodzin, które
w danym czasie nie mają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego
schronienia, które mogłyby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne” (2001, s. 29). Autor za
bezdomne uważa osoby i rodziny: „korzystające ze schronienia w różnego rodzaju
ośrodkach udzielających im pomocy, a także zaspokajające swoje potrzeby pozamieszkaniowe w różnych obiektach niemieszkalnych lub pozostające pod gołym
niebem; mające zameldowanie lub bez zameldowania w jakimś pomieszczeniu
mieszkalnym, jednak ich faktyczna sytuacja mieści się w ramach określonych w definicji bezdomności”. Natomiast według Piekut-Brodzkiej „bezdomny to człowiek,
który nie ma gdzie mieszkać, bez wystarczającego schronienia, pozbawiony dachu
nad głową, bez własnego mieszkania, bez miejsca spełniającego warunki mieszkania, bez możliwości lub chęci uzyskania takiego miejsca” (2000, s. 36).
Należy zaznaczyć, że zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej przez osobę bezdomną rozumie się: osobę niezamieszkującą
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w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania (Ustawa o pomocy społecznej, 2004).
Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że uwarunkowania
bezdomności ze względu na jej charakter możemy podzielić na prawne, społeczne, ekonomiczne oraz patologiczne. Za prawną przyczynę bezdomności
można uznać np. długi i zaległości w płaceniu czynszu przez lokatora, czego konsekwencją może być eksmisja. Warto tutaj podkreślić, że w każdym przypadku
eksmisja „na bruk” przerywa dawny sposób życia osób eksmitowanych, powodując jednocześnie – na ogół rozłożoną w czasie – utratę całego posiadanego
dotąd mienia. Problem eksmisji na bruk stał się także przedmiotem orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że „obowiązkiem państwa jest zapewnienie każdemu eksmitowanemu ‘minimalnych gwarancji’ poprzez zapewnienie lokali/pomieszczeń o zróżnicowanym standardzie (wyrok z 4 listopada
2010, sygn. K 19/06 TK). Według Trybunału Konstytucyjnego poziom pomieszczeń, o których mowa wyżej, ma zależeć od kryteriów, takich jak sytuacja osoby
eksmitowanej oraz względy, na podstawie których podjęto decyzję o wydaniu
wyroku nakazującego opuszczenie lokalu. Państwo ‒ za pośrednictwem gminy ‒
ma obowiązek zapewnić ochronę przed bezdomnością. Trybunał Konstytucyjny
wskazał jednocześnie, że zgodnie z regulacją kodeksu postępowania cywilnego
każdy eksmitowany może zostać wyrzucony na bruk. Kodeks cywilny bowiem nie
uwzględnia kryteriów różnicowania osób eksmitowanych, m.in. ze względu na
stan zdrowia czy sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi itp. Tak więc
mimo korzystnego dla eksmitowanych wyroku Trybunału Konstytucyjnego, obowiązujące przepisy proceduralne nie zapewniają jego wykonania (Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 2011).
Kolejną – niewątpliwie jedną z bardzo ważnych przyczyn bezdomności we
współczesnej Polsce – jest brak mieszkań socjalnych dostępnych dla ludzi ubogich. Jak słusznie zauważył Przymeński:
produkcja i dystrybucja mieszkań dla biednej części społeczeństwa nie może być regulowana wyłącznie przez rynek, a samo mieszkanie nie może być towarem na sprzedaż. Są to zadania polityki mieszkaniowej państwa, wyznaczone przez społeczne zapotrzebowanie na te dobra, które na pewnym minimalnym poziomie cywilizacyjnym
powinny być powszechnie dostępne. (2001, s. 131)

Problem dostępności mieszkań socjalnych dotyczy całej Polski. Samorządy
starają się powiększać zasoby mieszkań socjalnych m.in. przez takie działania,
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jak wynajem mieszkania na rynku prywatnym, przekształcanie lokali mieszkalnych o niskim standardzie na mieszkania socjalne. Organizują także system zamiany mieszkań oraz przebudowę pustostanów na mieszkania socjalne.
Następne istotne uwarunkowanie bezdomności może być efektem dobrowolnie wybranego stylu życia przez daną osobę, np. włóczęgostwa, własnego
lub cudzego zachowania dewiacyjnego, odtrącenia od wspólnego ogniska domowego (np. w wyniku nałogów jak alkoholizm, narkomania i inne), a także przemocy w rodzinie, lub podjęcia decyzji o opuszczeniu domu, np. uchodźstwa spowodowanego działaniami wojennymi oraz różnych innych złożonych zdarzeń losowych dotykających jednostki, rodziny oraz grup społecznych.
Rozpatrując bezdomność jako ważny problem społeczny, możemy podzielić
ją na jawną i ukrytą. Bezdomność jawna – określana też jako rzeczywista – oznacza
brak własnego mieszkania i jednocześnie jakiegokolwiek innego lokalu przystosowanego do zamieszkania. Sytuacja ta często zmusza ludzi do prowadzenia tułaczego trybu życia – włóczęgostwa oraz przebywania w różnych ośrodkach dla bezdomnych. Inny rodzaj bezdomności to bezdomność ukryta. Opiera się na ocenie
posiadanego lokalu jako niespełniającego kryteriów mieszkania ze względu na odstępstwa od minimalnych standardów mieszkaniowych albo ze względu na czynniki
kulturowe charakterystyczne dla jednostki lub grupy. Według Porowskiego „bezdomność ukryta jest charakterystyczna dla mieszkańców slumsów, pensjonariuszy
różnych instytucji opieki społecznej i kwater zastępczych oraz osób nieposiadających własnego gospodarstwa domowego” (1999). Bezdomność ukryta może również pojawić się w przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w przyszłości. Dotyczyć to może na przykład ludzi, którzy opuszczają zakłady
karne i często nie mają dokąd wrócić na skutek zerwania więzi rodzinnych oraz wymeldowania z dotychczasowego mieszkania podczas odbywania kary pozbawienia
wolności (Przymeński, 2007, s. 37). Należy podkreślić, że poza niejednokrotnie bardzo złożonym i trudnym procesem readaptacji byłych więźniów do otoczenia i wspomnianych wyżej problemów mieszkaniowych, które mogą być przyczyną bezdomności, mamy tutaj także do czynienia z wieloma dodatkowymi problemami społecznymi. Mogą one pośrednio wpływać na bezdomność i wykluczenie społeczne
osób opuszczających zakłady karne. Do najważniejszych z nich należą:
• ciągle jeszcze niewielkie zainteresowanie pracodawców tą grupą osób,
• stygmatyzacja byłych skazanych jako dodatkowe poważne utrudnienie
w odnalezieniu się na rynku pracy,
• w niektórych przypadkach również przejawianie skłonności do kontynuacji działalności przestępczej,
• niechęć do zmiany stylu życia,
• niski poziom wykształcenia bądź brak kwalifikacji zawodowych,
• bardzo złożone problemy rodzinne,
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•
•
•
•
•
•
•

w niektórych przypadkach całkowite zerwanie więzi rodzinnych,
nałogi (alkoholizm, narkomania, hazard i inne),
problemy ekonomiczne - zadłużenia (w tym zadłużenia alimentacyjne),
trudności psychologiczne, psychospołeczne, patologie osobowościowe,
w niektórych przypadkach występujący brak nawyku pracy,
brak umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami i negatywnymi
emocjami oraz agresją,
niechęć do zmiany filozofii i sposobu życia.

Według badań autorki dotyczących żebractwa w Polsce współczesnej,
wśród żebrzących bezdomnych znaczną grupę stanowiły właśnie osoby, których
ubóstwo i bezdomność wynikała z popełnienia przestępstwa i dalszych zdarzeń,
będących jego konsekwencją (Król, 2017, s. 79). W tych przypadkach1:
• pobyt w zakładzie karnym powodował, że po jego opuszczeniu badani
nie wracali do rodziny na skutek zerwania więzi rodzinnych lub odrzucenia ich przez lokalne środowisko społeczne,
• utracili posiadane wcześniej dobra (mieszkanie, inne dobra materialne),
• zdecydowana większość nie pracowała zarobkowo w czasie odbywania kary,
• świadectwo przebywania w więzieniu utrudniało – a często uniemożliwiało – znalezienie pracy,
• popadali w bezdomność – około 30% zwolnionych więźniów nie ma dokąd wrócić po odbyciu kary,
• podkreślali również, że po opuszczeniu zakładu karnego nie mieli pełnej
informacji na temat instytucji pomocowych, co powodowało coraz większe wykluczenie społeczne,
• pobyt w więzieniu nie tylko wyłączał skazanych na jakiś czas z funkcjonowania na rynku pracy i udziału w życiu społecznym, ale niósł również
skutki często deprawujące a także silnie stygmatyzujące , co dodatkowo
utrudniało więźniom powrót do społeczeństwa 2,
1

Pierwsze badania przeprowadziłam w latach 1996–2001, a następne w latach 2006–2008. Natomiast do roku 2016 wyniki badań systematycznie uzupełniono o nowe wywiady z terenu Polski.
Materiał obejmuje ponad 300 pełnych jednostek badawczych z terenu Poznania i kilku wybranych miast Polski o zróżnicowanej liczbie mieszkańców. Dobór miast był celowo-losowy. Do badań dobierano osoby dorośle i dzieci, których sylwetka, gesty, zachowanie, poza lub odpowiednie
akcesoria i rekwizyty jednoznacznie wpisywały się w kulturę wyobrażeń o żebractwie. Badaniami
zostali objęci również żebrzący w Polsce obcokrajowcy – wśród nich wiele żebrzących dzieci.
2
Przykładem ważnej inicjatywy, która powinna coraz bardziej przyczynić się do minimalizowania problemu bezrobocia i bezdomności wśród osób opuszczających zakłady karne i znaleźć trwałe miejsce w szerszej praktyce polityki społecznej jest powoływanie partnerstw.
Powoływane są one przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz zaproszone do współpracy
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•

stopniowo popadali w bezdomność.

Działania podmiotów polityki społecznej na rzecz bezdomnych
Zapobieganie bezdomności i pomoc osobom bezdomnym to ważna rola polityki społecznej państwa. Obowiązek udzielenia pomocy osobom bezdomnym
mają jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatowe centra pomocy rodzinie
w powiatach, ośrodki pomocy społecznej w gminach oraz organy administracji
rządowej – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydziały polityki
społecznej urzędów wojewódzkich oraz organizacje pozarządowe. Głównym źródłem finansowania pomocy dla osób bezdomnych są budżety gmin i budżety rządowe. Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do katalogu działań realizowanych przez gminy na rzecz bezdomnych należą działania o charakterze obowiązkowym oraz zadania o charakterze nieobowiązkowym, których realizacja
wynika z rozeznanych i zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców. Należy zaznaczyć,
że ich wykonanie może być uzależnione od możliwości finansowych gminy3.
Do kolejnej kategorii zadań realizowanych przez gminę na rzecz bezdomnych
należą również te zadania, które są zlecone przez administrację rządową. Mają charakter gwarancji socjalnych państwa, a środki na ich realizację zapewnia państwo4.
instytucje i organizacje zajmujące się pomocą postpenitencjarną. Głównym zadaniem partnerstw jest stworzenia modelu aktywizacji zawodowej osób opuszczających więzienia. Działania oferowane w ramach tego projektu mają zwiększyć szanse byłych więźniów na znalezienie
zatrudnienia i wspierania ich procesu readaptacji społecznej. Takie działania są bardzo potrzebne, bowiem zdecydowana większość osadzonych ciągle nie wykonuje jednak żadnej
pracy. Jak wynika z raportu Służby Więziennej, na koniec kwietnia 2016 roku w polskich więzieniach i aresztach śledczych przebywało w sumie 71 884 osadzonych, w tym 2 496 kobiet.
Zatrudnionych w tym czasie było około 25,9 tys. więźniów, co stanowi 36% osadzonych. Około
40 % z nich otrzymywało za to wynagrodzenie, natomiast 60% pracowało nieodpłatnie przy
pracach publicznych oraz na rzecz organizacji charytatywnych. Z raportu służb więziennych wynika również, że zdecydowana większość wśród osadzonych w polskich zakładach karnych
i aresztach śledczych to osoby młode w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy.
3
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zaliczamy do nich przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych, współpraca z powiatowym urzędem pracy dotycząca upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
4
Zaliczamy do nich w szczególności: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie
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Działania pomocowe wobec bezdomnych rozpatruje się na różnych poziomach administracji rządowej i samorządowej. Nie tylko na poziomie gminy czy powiatu, ale także na poziomie centralnym, regionalnym oraz europejskim. Problematykę tę ujmuje się również w wymiarze publicznym, pozarządowym i rynkowym.
Praktyka pokazuje jednak, że decydujące znaczenie w działaniach na rzecz ograniczenia bezdomności mają działania w zakresie polityki społecznej na poziomie gminy.
Prowadzone są przede wszystkim przez instytucje pomocy społecznej i różne organizacje pozarządowe. To właśnie na gminie spoczywa obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
przyznania i wypłacenia zasiłków celowych na pokrycie wydatków oraz na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, a także sprawienie pogrzebu.
Należy podkreślić, że na podstawie art. 49 ustawy o pomocy społecznej osoba
bezdomna może zostać objęta także indywidualnym programem wychodzenia
z bezdomności, który polega na wspieraniu tej osoby w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Taki program jest opracowywany przez pracownika socjalnego
w ośrodku pomocy społecznej lub w placówce dla bezdomnych. Program przygotowywany jest wraz z bezdomnym i zawiera ważne ustalenia, których osoba bezdomna musi być świadoma oraz rozumieć kolejne etapy postępowania i je przestrzegać, aby osiągnąć pożądany cel. W trakcie realizacji programu pracownik socjalny wspiera osobę bezdomną w uzyskaniu należnych świadczeń, pomaga w znalezieniu zatrudnienia, ułatwia kontakt ze specjalistami z zakresu prawa, psychologii,
a także pomaga w złożeniu wniosku o przydział mieszkania. Pracownik socjalny stara
się również nawiązać kontakt z rodziną bezdomnego.
Warto zaznaczyć, że w procesie wychodzenia z bezdomności niezwykle
ważna jest współpraca wszystkich podmiotów polityki społecznej zaangażowanych w pomoc bezdomnym na szczeblu lokalnym. Przykładem takiej współpracy
są tworzone partnerstwa lokalne. Do prężnie działających w Polsce partnerstw
mających wymierne rezultaty, oparte na stosowaniu innowacyjnych programów
wychodzenia z bezdomności, należy Związek Organizacji Sieć Współpracy
„Barka”. Związek zrzesza około 30 podmiotów. Należą do nich różne stowarzyszenia, fundacje, podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne oraz spółki nonprofit. Inicjatorem ruchu jest Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, założona w 1989
roku w Poznaniu przez małżeństwo Barbarę i Tomasza Sadowskich. Niezwykle ważną
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów
pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
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i podstawową formą pracy Barki z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest budowa „kultury solidarnych”. Oparta jest na pomocy wzajemnej oraz relacjach międzyludzkich i społecznych. Przez wiele lat istnienia Barki wypracowany
został komplementarny i skuteczny system pomocy osobom zmarginalizowanym
i wykluczonym społecznie. Obejmuje wiele innowacyjnych projektów i programów,
m.in. program wspólnot, program edukacyjno-reintegracyjny, który stał się impulsem do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Realizowany jest także program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych, program dostępnego budownictwa, program rozwoju partnerstw lokalnych
na rzecz włączenia społecznego a także program rozwoju międzynarodowej sieci
Barki: Barka Polska, Barka Wielka Brytania, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka
Niemcy (Węsierska-Chyc, Sadowska, 2014, s. 18). Dzięki metodom pracy z wykluczonymi i komplementarności działań podejmowanych przez Barkę, możliwa jest
nie tylko pełna reintegracja społeczna i zawodowa, wyjście z bezdomności lecz
także stwarzanie szans na odzyskanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.
Przedstawiając działania pomocowe na rzecz bezdomnych, należy także omówić najnowsze założenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie
z którymi skuteczne programy wsparcia dla osób bezdomnych powinny przede
wszystkim mieć na celu po pierwsze 5: zwiększenie samodz ielnoś ci os ób
bezdomnych poprzez system usług reintegracji społeczne j i zawodowej. Podmioty poli tyki społe czne j mogą to osiągną ć poprzez:
• rozwój, wzmacnianie i poprawę instrumentów pomocy społecznej ukierunkowanych na reintegrację społeczną i zawodową osób bezdomnych,
a głównie realizację kontraktów socjalnych – istnieje tutaj potrzeba większej
niż do tej pory edukacji pracowników socjalnych do pracy metodą kontraktową, realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
realizację indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego;
• wprowadzenie i realizację programów mieszkań chronionych/treningowych/wspieranych jako alternatywy dla instytucjonalnych form pomocowych w postaci schronisk dla osób bezdomnych;
• wzmacnianie integracyjnej działalności placówek gwarantujących całodobowe zakwaterowanie osobom bezdomnym (schroniska dla osób bezdomnych) drogą wypracowania ścieżki usamodzielnienia ekonomicznego.
Realizowane powinno to być przez np. przeprowadzanie cyklów edukacyjno-szkoleniowych dla osób bezdomnych, przy współudziale instytucji
rynku pracy, w tym głównie powiatowych urzędów pracy, a także takich
podmiotów jak centra i kluby integracji społecznej;
5

Zob. więcej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” https://www.m
pips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomność
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udzielanie pomocy oraz doradztwa w znalezieniu pracy (także w sferze
zatrudnienia subsydiowanego);
organizowanie lokalnych programów rynku pracy na obszarze gminy
z udziałem osób bezdomnych;
udzielanie pomocy psychologicznej oraz prowadzenie terapii uzależnień,
udzielanie wsparcia osobom bezdomnym w przystosowywaniu się do życia w społeczeństwie oraz przestrzegania obowiązujących norm społecznych, zwłaszcza przez osoby opuszczające zakłady karne.

Po drugie: wzmocnienie i usprawnienie systemu interwe ncji,
ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych .
Do działań tych należą:
• rozwój i wzmocnienie funkcjonowania punktów i placówek doraźnego
wsparcia zapewniających nocleg, wyżywienie, odzież oraz usługi higieniczne, konsultacyjne, pomoc prawną, doradztwo w sprawach lokalowych, meldunkowych itp.;
• współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie możliwości uzyskania skierowania do domów pomocy społecznej
oraz w uzyskaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego;
• rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu skierowanego do grupy
osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach
niemieszkalnych;
• upowszechnienie i podniesienie jakości usług „niskoprogowego” zakwaterowania dla osób w sytuacji bezdomności (usługi łatwego dostępu, tj. ogrzewalnie i noclegownie, gdzie można schronić się przed zimnem, również
będąc pod wpływem środków psychoaktywnych);
• wdrożenie i usprawnienie systemu informacji o formach i miejscach pomocy osobom bezdomnym.
Warto również zaznaczyć, że istnieje pilna potrzeba podniesienia standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk.
1.2. Włóczędzy oraz żebracy
Kolejną kategorią wśród ludzi ulicy są osoby uprawiające włóczęgowski tryb
życia . Dla tej kategorii osób przemieszczanie się z miasta do miasta – ewentualnie
z małymi przystankami – to pewna filozofia życia. To ciągła podróż w poszukiwaniu
tu i teraz społecznej przestrzeni do przetrwania społecznego i ekonomicznego.

87

Mariusz Jaworski

Przestrzeń ulicy to miejsce, gdzie włóczędzy mogą skorzystać i korzystają ze społecznych funkcji ulicy. Autorka przeprowadzając wywiady z osobami żebrzącymi,
które wiodły włóczęgowski tryb życia, wyodrębniła kilka przyczyn ich ubóstwa
i stawania się człowiekiem ulicy. Zaliczyć do nich można między innymi:
• bardzo wczesne, wymuszone przez okoliczności życiowe usamodzielnienie się jednostki,
• popadnięcie w bezdomność, często w „bezdomność głęboką”,
• towarzyszące bezdomności choroby, w tym także choroby psychiczne
powodujące coraz większe wyobcowanie społeczne i ekonomiczne,
• bardzo niski poziom wykształcenia lub jego całkowity brak,
• niechęć do instytucji pomocowych oraz niejednokrotne ich unikanie,
• doświadczenie biedy jako pewnej normy egzystencjalnej,
• zakłócone więzi społeczne prowadzące do wyobcowania,
• brak możliwości uzyskania pomocy od rodziny pochodzenia a także brak
kontaktu z rodziną pochodzenia,
• zdobywanie środków do życia przez wykonywane na czarno prac sezonowych,
• przemieszczanie się z mniejszych miejscowości do dużych aglomeracji
miejskich w celu zdobycia środków na utrzymanie (z żebractwa, prac jednodniowych lub sezonowych),
• regularna odmowa zamieszkania w ośrodku dla bezdomnych lub w domu
pomocy społecznej – mimo istnienia takiej możliwości, a także ucieczka
z tych placówek i postępujący proces marginalizacji.
Żebracy to kolejna niezwykle różnorodna kategoria ludzi ulicy. Każda osoba
żebrząca w przestrzeni ulicznej to indywidualność wyposażona w mniejszy lub
większy bagaż doświadczeń żebraczych. To postać, która wychodząc na ulice,
przyjmuje pewne zaplanowane lub spontaniczne pozycje, gesty, mimikę. Posiada,
lub nie, rekwizyty albo akcesoria żebracze, które nadają postaci żebraka pewnej
wiarygodności w oczach potencjalnego jałmużnika. Wybór miejsca żebrania, wtopienie się w przestrzeń uliczną, w jej architekturę, w tłum ludzi ma jeden cel: kontakt z przechodniem, podjęcie próby uzyskania jałmużny Wejścia w interakcje społeczną osoby proszącej o jałmużnę z przechodniem. wyzwala z jednej strony dużą
aktywność osoby proszącej o wsparcie, innym razem postać żebraka wtapia się
w tło architektury ulicy, jest wyciszona, stateczna. Zmienność i rozmaitość ról żebraczych w przestrzeni publicznej oraz sposób i styl ich odgrywania to swoisty obraz ekspresji żebraczej i ingerencji w życie ulicy (Król, 2017, s. 47).
Analizując literaturę przedmiotu, należy stwierdzić, że najczęściej żebraka opisuje się jako „kogoś, kto bierze, kto żyje z jałmużny – datków wyproszonych od innych”. Inna definicja przedstawia natomiast żebraków jako „ludzi żyjących z jałmużny,
najuboższą grupę społeczną, wchodzącą w skład tzw. marginesu społecznego”
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(Encyklopedia Britannica, vol. 3, 1960). Takie jednak definiowanie problemu,
mimo że jest bardzo czytelne i wpisane w świadomość społeczną, ma także swoje
wady, do których należy przede wszystkim szeroki stopień ogólności przedstawionych definicji.
Badania własne autorki dotyczące zjawiska żebractwa wskazują, że nie
każda osoba żebrząca pochodzi z tzw. marginesu społecznego, o czym jest mowa
w niektórych definicjach. Wreszcie, nie zawsze żebractwo wynika ze skrajnego
ubóstwa. W wielu badanych przypadkach żebractwo to styl życia, a nie konieczność. Zatem należy stwierdzić, że często stosowane definicje mają zawężony charakter. Autorka proponuje następującą definicję żebractwa: „Żebractwo to działanie mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego transferu środków do życia –
od ofiarodawców do osób tę żebraczą działalność prowadzących” (Król, 2017, s. 54).
Ta propozycja definicji żebractwa wymaga jednak pewnych uzasadnień:
1. Jednorazowej próby jałmużny podyktowanej chwilową sytuacją braku
środków finansowych nie można przyjąć jako stylu życia, bowiem żebractwo to stan względnie trwałego (rozciągniętego w czasie) proszenia o wsparcie, o jałmużnę.
2. Żebractwo będące problemem społecznym zawsze wiąże się z kwestiami
socjalnymi, dlatego można ją zdefiniować również jako styl życia podyktowany złożonością kwestii socjalnych jednostki i rodziny, którego natężenie zależy od sytuacji społeczno-ekonomicznej, kulturowej, prawnej
danego społeczeństwa.
3. Aby jednostka zdecydowała się „być żebrakiem”, muszą być spełnione
warunki o charakterze kulturowym, a role żebracze muszą być zaakceptowane społecznie.
4. Musi także istnieć w społeczeństwie taka norma prawna, która przyzwalałaby na określony, społecznie akceptowany rodzaj żebractwa.
Badania dowiodły również, że współczesne żebractwo w wielu przypadkach znacznie odbiega od przyjętego stereotypu żebraka. Świadczą o tym choćby
nowe figury żebracze, socjotechniki oraz nowe role żebracze doskonale wtopione w przestrzeń uliczną. Rzemiosło żebracze doskonale potrafi dostosować
się do uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych danego społeczeństwa. Żebracy potrafią „wtopić się” w przestrzeń ulicy, stając się
bardzo często anonimowymi ludźmi ulicy.
Analiza uwarunkowań żebractwa pokazuje, że na poziomie mikrospołecznym wytwarzają się warunki, które mogą spowodować podjęcie decyzji o żebractwie. Szczególnie wtedy, gdy podczas jednorazowej próby proszenia o jałmużnę okaże się skutecznym sposobem na zdobycie pewnych środków materialnych. Jak wynika z badań autorki, zdecydowana większość mikrospołecznych
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uwarunkowań żebractwa wiąże się z ubóstwem, którego przyczyny tkwią często
w negatywnych zdarzeniach oraz procesach zachodzących w życiu jednostki, rodziny i środowiska. Zaliczamy do nich bezdomność, brak umiejętności dostosowania się do przemian społeczno-ekonomicznych, bezrobocie, niezaradność życiową, wyuczoną bezradność, niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych, patologie społeczne, choroby (alkoholizm, narkomania), biedę dziedziczoną, uzależnienie od systemu pomocy społecznej, mechanizmy rynkowe,
a także różne złożone sytuacje losowe (choroby, kalectwo, starość, eksmisje). Badania dowiodły również, że czynnikami sprzyjającymi pojawieniu się syndromu
podatności na żebractwo w większości przypadków są alkoholizm, narkomania,
kalectwo, niefrasobliwość życiowa, choroby psychiczne, bezdomność, włóczęgostwo, przestępczy życiorys, chęć zysku poprzez wykorzystanie do praktyk żebraczych niepełnosprawnego członka rodziny, dzieci itp.
Natomiast do najważniejszych przyczyn zewnętrznych żebractwa o charakterze makrospołecznym należy zaliczyć długotrwałe bezrobocie, specyfikę
rynku pracy, która wyklucza byłych więźniów, bezdomnych, niepełnosprawnych.
Badania wykazały również, że syndrom psychicznej podatności na żebractwo
ukształtowany przez uwarunkowania mikrospołeczne może być samodzielną przyczyną żebractwa. Jak wskazują badania autorki. wśród żebraków żyjących w ubóstwie były także osoby żebrzące mające stały dochód, jednak zbierały w ten sposób na operację dla dziecka, protezę, leki, rehabilitację. Świadczy to o tym, że żebraków nie należy rozumieć tylko jako osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ale
także ludzi upatrujących w żebractwie dodatkowego dochodu (Król, 2017, s. 96).
Żebraków można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą osoby,
które co najmniej od kilku lub nawet więcej lat zajmują się procederem żebractwa („żebractwo zawodowe”), drugą stanowią zaś osoby, które sporadycznie wychodzą na ulicę. Te ostatnie próbują zachować dystans do samego żebractwa
jako czynności i innych żebraków. Grupę tę charakteryzuje brak identyfikacji z
żebrakami jako grupą społeczną. Nazywają siebie raczej ludźmi proszącymi od
czasu do czasu o wsparcie.
Badania dowiodły również, że w ostatnich latach do kategorii „ludzi ulicy”
możemy zaliczyć osoby żebrzące, które są ofiarami handlu ludźmi do żebractwa.
Organizacją tego procederu zajmują się grupy przestępcze często o strukturze
międzynarodowej, a ich ofiarami są zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Polska
stała się nie tylko krajem tranzytowym, ale także krajem pochodzenia ofiar handlu ludźmi do żebractwa. Według badań własnych autorki oraz danych Fundacji
Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” rośnie liczba przypadków
ofiar do przymusowej pracy i żebractwa. O skali tego zjawiska świadczą również
dane publikowane przez Eurostat (Król, 2017, s. 158–164). Dokument prezentuje
dane statystyczne dla obszaru Unii Europejskiej, przekazane przez państwa
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członkowskie6. Na podstawie danych raportu Eurostatu (Report on trafficking in
human being, 2015)7 należy stwierdzić, że zdecydowana większość, tj. ponad 70%
sprawców przestępstwa handlu ludźmi do pracy przymusowej i żebractwa to mężczyźni. Według autorów raportu większość ofiar, tj. 69%, było wykorzystanych do
prostytucji lub innych usług seksualnych. 19% to ofiary stanowiące osoby wykorzystywane do niewolniczej pracy przymusowej, w tym do żebractwa. Ofiarami
handlu ludźmi do żebractwa są osoby dorosłe i dzieci różnych narodowości.
Proceder ten przybiera coraz to nowe i bardzo niepokojące formy. Analizując uwarunkowania tego zjawiska, należy stwierdzić, że ma swoje silne źródła
w bardzo złożonych globalnych i lokalnych problemach gospodarczych, społecznych, religijnych, a także kulturowych i obyczajowych występujących na całym
świecie. Warto zauważyć, że zgodnie z jurysdykcją międzynarodową handel
ludźmi stanowi naruszenie praw człowieka, jego godności oraz jest przestępstwem przeciwko wolności. Jest uznawany przez prawo międzynarodowe jako
przejaw współczesnego niewolnictwa łamiący w okrutny sposób zasady życia społecznego. Uderza w godność człowieka, ale też w bezpieczeństwo publiczne państwa i jego obywateli. Przestępcy zajmujący się handlem ludźmi wykorzystują grupy
szczególnie wrażliwe, często zmarginalizowane, wykluczone społecznie. W ostatnim
okresie nasila się także handel dziećmi do celów przymusowej przestępczości i do
żebractwa oraz w celu wykorzystywania seksualnego. Identyfikowanie dzieci, które
padają ofiarą handlu ludźmi, i ustalenie ich prawdziwej tożsamości stanowi bardzo
poważny problem (Report on trafficking, 2015).
W Polsce kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu handlu ludźmi, w tym
handlu ludźmi do żebractwa, oraz w pomocy ofiarom tego przestępstwa mają
następujące podmioty polityki społecznej:
• Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
6

Należy wyjaśnić, że dane te pochodzą z oficjalnych źródeł i dotyczą przede wszystkim zarejestrowanych i zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi a także podejrzanych oraz oskarżonych za ten czyn. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie państwa Unii Europejskiej dostarczają kompletne dane co świadczy o niepełnej identyfikacji zjawiska handlu ludźmi. Zmieniają się także sposoby werbowania potencjalnych ofiar do żebractwa co utrudnia znacznie
rozpoznanie skali zjawiska oraz charakterystyki pokrzywdzonych i sprawców. Ofiary w wielu
przypadkach nie zgłaszają przestępstwa również z powodu stosowania przez grupy przestępcze środków przymusu. Przyczyny tkwią również w różnicach definiowania handlu ludźmi
oraz metodach gromadzenia danych przez państwa unijne. Dane dotyczące handlu ludźmi
w Europie prowadzi Europol a w poszczególnych państwach UE policja a także organizacje
non-profit zajmujące się ofiarami handlu ludźmi.
7
Wskaźniki użyte w tym raporcie zostały opracowane w porozumieniu i na podstawie danych
Grupy Robocza ds. Statystyki Przestępczości, oraz dzięki danym krajowym sprawozdawców państw UE. Źródło: Biuro UNHCR, http:// unhcr.org/mediterranean/regional.php, 12 czerwiec 2016
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Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Ustawa o pomocy społecznej, 2004) 8,
Wojewódzkie Zespóły do Walki z Handlem Ludźmi,
prokuratura,
Straż Graniczna,
wojewodowie.

Bardzo ważną rolę w pomocy ofiarom handlu ludźmi odgrywają organizacje pozarządowe. Do najbardziej znaczących w Polsce należą:
• Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”,
• Caritas Polska,
• Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
• Fundacja – „Dzieci Niczyje”,
• Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej – prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar
Handlu Ludźmi,
• Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,
• Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi
Ludźmi –skupia 17 organizacji pozarządowych na czele z Fundacją „La
Strada”, docelowo znajdzie się w niej 28 organizacji ze wszystkich województw w kraju.
3. Dzieci ulicy
Dzieci ulicy to kolejna kategoria osób związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni ulicznej. Wśród licznych prób zdefiniowania tego zjawiska na uwagę zasługuje definicja sformułowana przez Radę Europy w 1994 roku, na podstawie badań
przeprowadzonych w 24 krajach europejskich. Przyjęta definicja brzmi następująco:
Dzieci ulicy to dzieci poniżej 18. roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją
w środowisku ulicznym. Dzieci te żyją, przenosząc się z miejsca na miejsce, nawiązują
kontakty z grupą rówieśniczą lub innymi grupami na ulicy. Oficjalnym adresem tych
dzieci jest adres rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej (pomocy wychowawczej, poradni psychiatrycznej dla młodzieży lub innych placówek). Wysoce znamienny jest
8

W 2014 r. ministerstwo przyjęło, opracowane przez grupę ekspercką do spraw wsparcia ofiar
handlu ludźmi, standardy bezpiecznego schronienia dla ofiar. Z inicjatywy ministerstwa odbywają
się także cykliczne szkolenia dla personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nt.
wsparcia ofiar handlu ludźmi, w tym również na temat zasad i współpracy ośrodków interwencji
kryzysowej z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi.
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przy tym fakt, że z dorosłymi rodzicami oraz przedstawicielami szkoły i instytucji pomocy dzieci te mają jedynie słaby lub żaden kontakt. (Council of Europe, 1994, s. 14)

Należy podkreślić, że termin „dzieci ulicy” we współczesnej literaturze przedmiotu jest stosowany bardzo szeroko. Wynika to z wielowymiarowego charakteru
omawianego zjawiska. Obejmuje zarówno dzieci bezdomne, prostytuujące się
w przestrzeni publicznej, dziecięce i młodzieżowe gangi uliczne widoczne szczególnie w dużych miastach, różnorodne subkultury młodzieżowe, takie jak np. breakdancowcy, papowcy, ale także dzieci uzależnione od narkotyków, alkoholu, hazardu oraz dzieci żebrzące samodzielnie lub zmuszane do żebractwa w towarzystwie swoich opiekunów. Według Panther-Brick pojęcie „dzieci ulicy” do języka
potocznego wprowadzono przez instytucje państwa po to, aby uniknąć negatywnych określeń, takich jak: „ulicznicy”, „wąchacze kleju”, „włóczędzy”, „łachmaniarze”, „żebracy” (Panther-Brick, 2001). Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że
istnieje wiele prób kategoryzacji zjawiska dzieci ulicy. Ze względu na przyczyny
znalezienia się na ulicy, sposób i długość spędzania tam czasu, Kurzeja wyróżnił
następujące kategorie dzieci ulicy (2010, s. 71):
− Dzieci cyganów rumuńskich – to jedyna kategoria, która mieści się w wąskiej definicji dzieci „żyjących i mieszkających na ulicy”.
− Dzieci uciekające z domów rodzinnych – w większości dotyczy to dzieci, które
uciekają okresowo z domu, np. po awanturze z rodzicami. Najczęściej dzieci
te nocują na najwyższych piętrach bloków, tam gdzie nie ma mieszkań.
− Dzieci z rodzin patologicznych – to dzieci, które nie realizują obowiązku
szkolnego, większość czasu spędzają na ulicy i nie nocują w domu.
− Dzieci uciekające z placówek opiekuńczych oraz dzieci skierowane do
tych placówek, ale pozostające bez opieki z powodu braku miejsc. Część
dzieci ucieka z tych placówek, najczęściej do domu. Z drugiej strony, sądy
kierują te dzieci do placówek opiekuńczych ze względu na patologiczne
zachowania, popełnione przestępstwa oraz złożone sytuacje w rodzinie.
− Dzieci pracujące na ulicach – te dzieci bardzo często zdobywają pieniądze, aby pomóc swojej rodzinie oraz utrzymać młodsze rodzeństwo. Najczęściej pieniądze zdobywają myjąc szyby samochodowe, odprowadzając wózki w supermarketach, żebrząc, kradnąc, pomagając dorosłym we
włamaniach i same dokonując tych czynów.
− Dzieci spędzające większość swego czasu na ulicy – dla tych dzieci ulica
jest miejscem pracy, domem i szkołą. Spędzają czas na ulicy i podwórku,
ponieważ ich domy rodzinne nie są dla nich bezpiecznymi miejscami.
− Dzieci z kluczem na szyi – to te dzieci, które same troszczą się o siebie
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Inną ciekawą charakterystykę przystosowania dzieci i młodzieży do życia na
ulicy ze względu na kryterium wieku oraz prezentowane zachowania przedstawił Tomasz Szczepański, który na podstawie obserwacji dzieci na Pradze, jednej z warszawskich dzielnic, podzielił ich na cztery następujące grupy (Pospiszyl, 2008, s. 309–310).
• Dzieci w wieku od 3 do 6 lat – to dzieci, które dopiero poznają ulicę i rządzące nią prawa, żebrzą, szukają kontaktów z osobami dorosłymi, dokonują drobnych kradzieży oraz oszukują. Przyłączają się do innych dzieci
lub tworzą własną grupę rówieśniczą.
• Dzieci w wieku od 7 do 10 lat, które prezentują zachowania agresywne
i wulgarne, wagarują i nie akceptują szkoły. Mają swoje stałe miejsca, gdzie
spędzają całe dnie, najczęściej są to opuszczone budynki po starych fabrykach, zakładach, piwnice i strychy. To tam dochodzi do pierwszych kontaktów ze środkami odurzającymi – najpierw papierosy, kleje, alkohol, rozpuszczalniki, a potem marihuana i inne narkotyki. Dzieci te poszukują osób
znaczących, od których może zależeć ich przyszłość (na tym etapie nie
można jeszcze mówić o demoralizacji). Często też są wykorzystywane przez
dorosłych z marginesu społecznego, m. in. do prostytucji lub kradzieży.
• Dzieci w wieku od 11 do 15 lat to te, które organizują się w grupy subkulturowe i przestępcze (przestępstwa drogowe, kradzieże, pobicia, rozboje, włamania, wymuszenia, używanie narkotyków, alkoholu) i dla otoczenia zaczynają stanowić prawdziwe zagrożenie. Jest to młodzież o cechach nieprzystosowania społecznego, zagrożona demoralizacją lub już
częściowo zdemoralizowana. Poszukują własnego terytorium, często jest
nim mniej widoczne miejsce w typowym blokowisku, przy hipermarketach czy centrach handlowych, gdzie spędzają większość czasu i tam podejmują się dorywczych prac.
• Młodzież w wieku od 15 do 18 lat, która działa w zorganizowanych grupach przestępczych lub jest po wyrokach z orzeczeniem nadzoru kuratorskiego, nadużywa alkoholu, narkotyków, jest agresywna – często dochodzi do rozbojów, pobić oraz samookaleczeń. Ta młodzież jest już zdemoralizowana i bardzo brutalna. W tej fazie młodzi ludzie wyprowadzają
się z domu, czasem dysponują większymi pieniędzmi. Nierzadko dopuszczają się nadużyć seksualnych np. gwałtów.
Do kategorii dzieci ulicy można zaliczyć te dzieci, które znajdują się w przestrzeni ulicy w celu podejmowania „działań żebraczych”. I to niezależnie od tego,
czy podejmują działania żebracze samodzielnie, czy też w grupie innych dzieci
ulicy bądź w towarzystwie dorosłych opiekunów (opieka patologiczna), którzy
często zmuszają dzieci do praktyk żebraczych. W każdym z tych przypadków ulica
jest miejscem, gdzie dziecko przebywa wiele godzin, żebrząc. Warto zauważyć,
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że dla tych dzieci ulica staje się swoistą przestrzenią do życia. Żebrzące dzieci na
ulicy skrupulatnie i powoli rozpoznają „prawa ulicy”. To doświadczenia z ulicy
i jej rozpoznanie będą składały się na cały bagaż ich późniejszych – mniejszych lub
większych – doświadczeń życiowych. Jeżeli zadamy pytanie o to, kim jest dziecko
ulicy i jaka jest jego historia, musimy zadać również pytanie o jego rodzinę i rolę
jaką pełni w jego życiu. To właśnie rodzina jest tym środowiskiem, gdzie dziecko
powinno mieć poczucie bezpieczeństwa wynikające z realizacji funkcji rodziny.
Należy zaznaczyć, że dzieci ulicy nie pochodzą wyłącznie z rodzin zaniedbanych,
patologicznych, ale także z prawidłowo funkcjonujących, w których zostały jednak zaburzone relacje między ich członkami (Solińska, 2016, s. 234).
Nie ulega wątpliwości, że dzieci ulicy wymagają szczególnej uwagi i pomocy ze strony lokalnych podmiotów polityki społecznej, a w szczególności:
•

•

•

•

Prowadzenia takiej polityki społecznej, aby wspierać dzieci i młodzież
oraz ich rodziny w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psychofizycznego
i społecznego.
Chronienia najmłodszych członków społeczeństwa i nie dopuszczanie do ich
wykluczenia na skutek funkcjonowania w marginalizującym ich środowisku.
Tutaj muszą funkcjonować sprawne i skuteczne mechanizmy diagnozy oraz
szybkiego reagowania wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka
i rodziny, właściwych służb społecznych oraz współpraca tych podmiotów.
Zintegrowanych działań pomocy społecznej z innymi instytucjami takimi
jak: straż miejska, policja, straż graniczna, organizacje pozarządowe. Działania te powinny uwzględniać wyjaśnienie zarówno przyczyn, np. żebractwa dzieci na ulicach, jak i równoczesne przygotowanie propozycji pomocy
socjalnej i specjalistycznej, a w uzasadnionych przypadkach podjęcie dalszych procedur operacyjno-prawnych (Król, 2016).
Pomoc dzieciom ulicy musi być specjalnie do nich kierowana i do nich
dostosowana. Jak pokazuje praktyka, jedną z najskuteczniejszych form
takiej pomocy jest streetworking, ponieważ z różnych względów dzieci
ulicy, zagrożone wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym, nie
chcą lub nie mogą korzystać z tradycyjnych form wsparcia. Streetworking
to forma pracy socjalnej, w której pracownik aktywnie szuka bezpośredniego kontaktu ze swymi potencjalnymi podopiecznymi w miejscach
jego przebywania. Zadaniem streetworkerów pracujących z takimi
dziećmi jest zatem nawiązanie z nimi kontaktu w ich środowisku funkcjonowania, a następnie zdobycie ich zaufania i podjęcie pracy z grupą
przez regularne działania polegające na organizacji czasu wolnego.
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Zakończenie
•
•

•

•
•

•

•
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Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że:
Zjawisko ludzi ulicywymaga ustawicznych, wieloaspektowych badań, na
podstawie których powinno się stworzyć pełną diagnozę społeczną niezbędną do kompleksowych działań pomocowych.
Przeciwdziałanie bezdomności, żebractwu, włóczęgostwu oraz zjawisku
dzieci ulicy mieści się w sferze zadań polityki społecznej samorządów lokalnych. Bardzo istotne dla instytucji pomocowych jest gromadzenie i wymiana doświadczeń dotyczących rezultatów rozmaitych programów krajowych i europejskich. Programy powinny służyć społecznej reintegracji tych
wszystkich, którzy z różnych powodów ulegli mechanizmowi wykluczenia
społecznego i znaleźli się w przestrzeni ulicy, stając się ludźmi ulicy.
Podmioty polityki społecznej na szczeblu samorządowym opracowując
strategię przeciwdziałania ubóstwu, powinny w większym niż do tej pory
zakresie uwzględnić kategorię „ludzi ulicy” jako samodzielną kategorię
diagnostyki społecznej. Należałoby także zdecydowanie bardziej postawić
na pracę socjalną na ulicy – streetworkerzy, praca z dorosłymi i dziećmi
(bezdomność, żebractwo, handel ludźmi, prostytucja, dzieci ulicy).
Nie można zapominać, że oferta wsparcia dla ludzi ulicy powinna się
opierać również na procesie ciągłego stymulowania do zmiany stylu życia, o ciągły proces społecznej inkluzji.
W działaniach na rzecz ludzi ulicy ważne są także nowe skuteczne instrumenty polityki społecznej jako narzędzia pozwalające na realizację założonych celów. Możemy do nich zaliczyć: instrumenty prawne, programowe, finansowe, a także informacyjne i – co ważne – kadrowe.
Gminy, na poziomie których diagnozuje się problemy społeczne i tworzy
różne programy pomocowe, powinny być wyposażone przez podmioty
centralne w skuteczne instrumenty polityki społecznej – w zależności od
skali tych problemów. Natomiast ich właściwe wykorzystanie należy już
do profesjonalnych działań pomocowych gminy.
Nie ulega wątpliwości, że każda osoba zmarginalizowana potrzebuje
wzmocnienia i ukierunkowania, aby odnaleźć sens dalszych działań w życiu, aby mieć siłę na zmianę filozofii i sensu życia. Aby tak się stało, należy
dotrzeć do ludzi ulicy i dokonać diagnozy indywidualnego przypadku, a na
jej podstawie przygotować indywidualny plan pomocowy. To stanowi
niewątpliwie duże wyzwanie dla podmiotów polityki społecznej ponieważ skala zjawiska oraz jego złożoność – szczególnie w dużych aglomeracjach – pokazują, że prawo i inne instrumenty pomocowe nie zawsze
„nadążają” za ewolucją zjawiska ludzi ulicy.
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• format (rozmiar papieru) – A4,
• marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,
• czcionka – Times New Roman 12 pkt,
• interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,
• akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),
• tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),
• dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),
• wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,
• tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 12 pkt, wyrównany do lewej:
Tabela 1
Tytuł tabeli
• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolorów i cieniowania),
• styl tabeli – prosty (siatka),
• tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 12 pkt, wyśrodkowany:
Rysunek 1. Opis rysunku.
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Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (American Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany stylem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora,
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji.
Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opisane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie (http://www.pwsz.konin.edu.pl/
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl).
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł.
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych).
Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).
W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf).
Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku polskim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publikacje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA.
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały,
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości).
Bibliografia
APA-Style (6th) Kurz-Manual. (2015). Pobrane z: http://www.scm.nomos.de/
fileadmin/scm/doc/APA-6.pdf

101

Mariusz Jaworski

Harasimczuk, J., Cieciuch J. (2012). Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.
Publication manual of the American Psychological Association (wyd. 6). (2010).
Washington, DC: American Psychological Association.
Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten. (2007).
Basel: Institut für Psychologie, Universität Basel. Pobrane z: http://www.
gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf
E. Przykłady pozycji bibliograficznych
Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście.
Cambridge declaration on consciousness. (2012). Pobrane z: http://fcmconference.
org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and
looking forward. Applied Linguistics, 35, 243-262.
Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational contexts. W: L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The exploration of multilingualism
(s. 121-138). Clevedon: Multilingual Matters.
Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Corbett, G. G. (2000). Number. Cambridge: Cambridge University Press.
DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533.
Pobrane z: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=
67466&jid=SLA&volumeId=22&issueId=04&aid=67465
Dörnyei, Z., Ushioda, E. (red.). (2009). Motivation, language identity and the L2
self. Bristol: Multilingual Matters.
Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.
Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń
angielskich w języku polskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Marian, V., Shook, A. (2012, October 31). The cognitive benefits of being bilingual.
Cerebrum. Pobrane z: http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638

102

