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Od Redakcji
W ostatnich latach wzrasta w Polsce liczba publikacji dotycz¹cych osób
niepe³nosprawnych i problematyki niepe³nosprawnoci. Studia o niepe³nosprawnoci s¹ przedmiotem zainteresowania badaczy z wielu dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarne i transdycyplinarne podejcia przyczyniaj¹ siê
do stosowania w analizach ró¿norodnych podejæ teoretycznych i empirycznych. Skutkuje to bogactwem podejmowanych zagadnieñ i zró¿nicowanym
warsztatem metodologicznym. Natomiast w obszarze socjologii widoczny jest
proces instytucjonalizacji socjologii niepe³nosprawnoci i integracji rodowiska badaczy oraz osób zainteresowanych problematyk¹ niepe³nosprawnoci jako zjawiska spo³ecznego. Wyrazem tego jest uruchomienie wielu inicjatyw dydaktycznych na poszczególnych uczelniach, organizowanie seminariów
i konferencji, realizowanie projektów badawczych, jak równie¿ powo³anie
Sekcji Socjologii Niepe³nosprawnoci w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 2018 r.
Przedstawiony numer Societas/Communitas zawiera zbiór artyku³ów
przygotowanych przez przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów. Ukazuj¹ one ró¿ne wymiary
niepe³nosprawnoci i odmienne perspektywy analityczne oraz badawcze.
Bogactwo w¹tków teoretycznych oraz odniesieñ empirycznych odzwierciedla z³o¿onoæ i wieloaspektowoæ zjawiska niepe³nosprawnoci, któr¹ mo¿na rozwa¿aæ w ujêciu medycznym, biopsychospo³ecznym czy spo³ecznym.
Stanowi ona problem spo³eczny i problem medyczny.
Tom otwiera wywiad z pionierk¹ badañ nad niepe³nosprawnoci¹ w Polsce  prof. dr hab. Antonin¹ Ostrowsk¹, przeprowadzony przez Kamilê Albin,
a dotycz¹cy historii i rozwoju badañ socjologicznych w obszarze niepe³nosprawnoci, powi¹zanych z rozwojem socjologii medycyny i zdrowia w Polsce. Uzupe³nia go wypowied dr hab. Beaty Szluz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, o szansach i zagro¿eniach, które wnosi perspektywa interdyscyplinarnych
studiów nad niepe³nosprawnoci¹ (w wersji krytycznej wzywaj¹ca do zaanga¿owania badaczy w zmiany spo³eczne) do rozwoju teoretycznych oraz
metodologicznych badañ nad niepe³nosprawnoci¹.
Rozwiniêcie podnoszonych przez Antoninê Ostrowsk¹ i Beatê Szluz w¹tków znajdzie Czytelnik w zgromadzonych artyku³ach. El¿bieta Zakrzewska-Manterys w tekcie pt. Doros³oæ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jako zjawisko spo³eczne przedstawia doros³oæ osób niepe³nosprawnych
intelektualnie jako nowe zjawisko, z którym musz¹ zmierzyæ siê wspó³czesne
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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spo³eczeñstwa, w tym w Polsce. Dopiero od lat osiemdziesi¹tych XX w. osoby
niepe³nosprawne intelektualnie przebywaj¹ w wiêkszoci od urodzenia w rodzinach i zaczynaj¹ pe³niæ ró¿norodne role spo³eczne przypisane do doros³oci. Tymczasem nie wypracowano rozwi¹zañ systemowych, odpowiadaj¹cych
zarysowanym zmianom spo³ecznym, co powoduje przeci¹¿enie systemów
rodzinnych.
Artyku³ Marii Agnieszki Paszkowicz pt. Podmiotowoæ osób z niepe³nosprawnociami w wietle wyników badañ zatrudnialnoci dotyczy z kolei kwestii podmiotowoci osób z niepe³nosprawnoci¹ w kontekcie aktywizacji zawodowej i rynku pracy. Autorka przedstawia koncepcje zatrudnialnoci w ujêciu
R. McQuaida i C. Linsaya oraz omawia wybrane wyniki badañ w nawi¹zaniu
do koncepcji stopniowania podmiotowoci K. Gorlacha i Z. Serêgi.
Kwestiom zatrudnienia jest te¿ powiêcony artyku³ pt. Dobre praktyki
w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w praktykach organizacji i dowiadczeniu badawczym Ewy Giermanowskiej. Autorka wskazuje, ¿e dobre praktyki mog¹ obejmowaæ ró¿norodne dzia³ania poprawiaj¹ce dostêp do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, eliminowanie dyskryminacji w miejscu pracy,
promowanie kultury opartej na sprawiedliwym postêpowaniu w miejscu pracy.
Przybli¿a wybrane opracowania na temat dobrych praktyk oraz w³asne dowiadczenia badawcze dotycz¹ce zbierania informacji i analizy dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.
Rafa³ Dziurla w tekcie pt. Kierunek dopasowania kulturowego z perspektywy przedstawicieli sprawnej wiêkszoci w wybranych obszarach funkcjonowania spo³ecznego analizuje relacje pomiêdzy przedstawicielami niepe³nosprawnej mniejszoci i sprawnej wiêkszoci, co stanowi dla niego miarê
wzajemnego dopasowania w ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecznego. Propozycja
ta stanowi kolejne rozwiniêcie kulturowego ujêcia niepe³nosprawnoci w kontekcie koncepcji kierunku dopasowania kulturowego. Rozwa¿ania odnosz¹
siê miêdzy innymi do wspó³czesnych koncepcji psychologii miêdzykulturowej, prowokuj¹c pytania o koniecznoæ zmiany interpretacji swoich kontekstów kulturowych w sytuacji koegzystencji przedstawicieli ró¿nych kultur
we wspólnej czasoprzestrzeni.
Do relacji pomiêdzy sprawn¹ wiêkszoci¹ a niepe³nosprawn¹ mniejszoci¹ nawi¹zuj¹ rozwa¿ania Piotra Tomaszewskiego, Rados³awa Wieczorka,
Piotra Karola Krzysztofiaka i Joanny Kowalskiej zawarte w artykule pt. Percepcja audyzmu w polskiej spo³ecznoci g³uchych. Dotycz¹ one analizy sytuacji spo³ecznej osób g³uchych i opisu tzw. audyzmu, czyli specyficznej formy dyskryminacji ze wzglêdu na g³uchotê. Autorzy przybli¿aj¹ pojêcie
audyzmu oraz prezentuj¹ wyniki pilota¿owych badañ dotycz¹cych odczuwanych przejawów i konsekwencji tego zjawiska. Badacze staraj¹ siê równie¿
12
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odpowiedzieæ na pytanie o psychologiczne i spo³eczne konsekwencje audyzmu dla osób g³uchych.
Arkadiusz Mañski, Paulina Anikiej, Anna Monika Domys³awska w tekcie pt. Dysmorfie twarzy w zwierciadle spo³ecznych ustosunkowañ podjêli próbê ukazania niedoskona³oci, jak¹ prezentuj¹ osoby sprawne w relacji
z osobami niepe³nosprawnymi o zmienionym w ró¿nym stopniu wygl¹dzie
twarzy. Wród przynamniej trzech dyscyplin naukowych: medycyna, psychologia i fenomenologia, tylko dwie pierwsze eksploruj¹ problematykê
dysmorficznoci cz³owieka w sposób bardzo systematyczny. Artyku³ zawiera
propozycje poszukiwania miejsca równowagi, gdzie mog³aby zaistnieæ równorzêdnoæ podmiotowa rzeczywistoci osób niepe³nosprawnych i sprawnych.
W kolejnej grupie artyku³ów równie¿ zaprezentowano w³asne dowiadczenia badawcze autorów lub/i wyniki ich eksploracji empirycznych. Mariola Rac³aw w opracowaniu pt. Sprawny badacz wród niepe³nosprawnych
badanych. Wybrane etyczne i polityczne ograniczenia procesu gromadzenia
i upowszechniania danych omawia wybrane zagadnienia politycznych ograniczeñ i wyzwañ etycznych zwi¹zanych z prowadzeniem badañ wród osób
niepe³nosprawnych. Zwraca uwagê na pozycjê badacza bez niepe³nosprawnoci w kontekcie rosn¹cych oczekiwañ osób niepe³nosprawnych, aby oddaæ im g³os i dodaæ mu politycznej si³y oraz coraz wy¿szych oczekiwañ rodowiska naukowego, by prowadziæ partycypacyjne i emancypacyjne badania
z udzia³em niepe³nosprawnych badanych i badaczy.
Agnieszka Wo³owicz w artykule pt. Mniejszoæ w mniejszoci. Macierzyñstwo kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ podejmuje natomiast w¹tek
macierzyñstwa kobiet niepe³nosprawnych intelektualnie. Jest to zagadnienie
rzadko omawiane w polskiej literaturze przedmiotu, zw³aszcza w odniesieniu
do analiz medialnego wizerunku takich matek oraz w kontekcie dzia³añ
publicznych buduj¹cych ich wizerunek. Tekst prezentuje wstêpne wyniki
analizy studium przypadków medialnych istotnych dla dyskursu publicznego na temat macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Do zagadnieñ rodzicielstwa odnosi siê te¿ Jakub Niedbalski w artykule
pt. Dylematy rodziców i opiekunów niepe³nosprawnych dzieci. Charakterystyka reprezentowanych strategii »(nie)radzenia sobie« z »nieuchronn¹«
i »niepewn¹« przysz³oci¹. Dotyczy on jednak rodziców osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, z którymi badacz przeprowadzi³ wywiady swobodne ma³o ukierunkowane. Analiza materia³u badawczego zosta³a oparta
na zasadach metodologii teorii ugruntowanej. Przeprowadzone badania ukaza³y strategie (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci
stosowane przez ich rodziców oraz opiekunów.
13
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Marta Sa³kowska w artykule pt. Sejmowe protesty opiekunów osób
z niepe³nosprawnociami  wybrane w¹tki analityczne artyku³ów prasowych
nawi¹zuje do postawionych we wczeniejszych artyku³ach pytañ o spo³eczne
postrzeganie doros³oci i przysz³oci osób niepe³nosprawnych oraz wydolnoæ opiekuñcz¹ rodzin. Autorka dokona³a analizy przekazów prasowych
dotycz¹cych sejmowego protestu opiekunów osób z niepe³nosprawnociami
w 2014 r. Przedstawi³a spo³eczny i teoretyczny kontekst protestu, w którym
postulaty protestuj¹cych koncentrowa³y siê wokó³ wysokoci dostêpnych
wiadczeñ, uzawodowienia opieki oraz ³atwiejszego dostêpu do specjalistów,
rehabilitacji i sprzêtu, odmiennie ni¿ w wypadku zaleceñ zg³aszanych przez
ekspertów i opiekunów nie bior¹cych udzia³u w protecie.
Ten cykl artyku³ów zamyka tekst Katarzyny Lis, Janusza Rymaniuka
i Karoliny Szajkowskiej pt. Postrzeganie sytuacji osób z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu w pracy. W artykule podjêto problemy edukacji, zatrudnienia,
organizacji stanowiska pracy oraz zarz¹dzania takimi pracownikami. Zreferowano wyniki badañ empirycznych oraz omówiono g³ówne kwestie zwi¹zane z regulacjami prawnymi oraz mo¿liwociami i barierami zatrudnienia.
Zamieci³ymy równie¿ artyku³ Lii Sayadyan pt. Edukacja w³¹czaj¹ca
dla uczniów z niepe³nosprawnociami w Armenii  mo¿liwoci a praktyka,
odnosz¹cy siê do dowiadczeñ kraju, w którym dopiero w ostatnich latach
dokonuje siê przemiana modelu polityki wobec osób z niepe³nosprawnoci¹
w kierunku ich inkluzji spo³ecznej. W tekcie skoncentrowano siê na edukacji w³¹czaj¹cej uczniów z niepe³nosprawnociami w Armenii. Omawiaj¹c
kategorie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów z niepe³nosprawnociami, autorka dokonuje analizy miejsca ucznia z niepe³nosprawnoci¹ w systemie edukacji oraz mo¿liwych form realizacji kszta³cenia.
W prezentowanym numerze Czytelnik znajdzie równie¿ trzy recenzje
ksi¹¿ek nawi¹zuj¹cych do odmiennych nurtów badañ niepe³nosprawnoci
i osób niepe³nosprawnych. Reprezentuj¹ one ró¿norodnoæ wystêpuj¹cych
w Polsce podejæ w odniesieniu do definiowania, rozumienia i badania niepe³nosprawnoci. Bogna Kietliñska omawia monografiê pod redakcj¹ Eweliny Godlewskiej-Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej pt. Odzyskiwanie obecnoci. Niepe³nosprawnoæ w teatrze i performansie, utrzyman¹ w nurcie
aktywizmu. Mateusz Konieczny przybli¿a pozycjê Jakuba Niedbalskiego pt.
Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania siê sportowcem przez
osoby z niepe³nosprawnoci¹ fizyczn¹  analiza spo³ecznych mechanizmów
(re)konstruowania to¿samoci, który w badaniach pos³uguje siê teori¹ ugruntowan¹ i ujmuje niepe³nosprawnoæ w modelu spo³ecznym. Natomiast Irena
Drozd recenzuje publikacjê zbiorow¹ pod redakcj¹ El¿biety Rutkowskiej pt.
14
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Rehabilitacja i pielêgnowanie osób niepe³nosprawnych, nawi¹zuj¹c¹ do
medycznego nurtu analiz niepe³nosprawnoci.
Tom zamyka sprawozdanie z paneli Centrum Chcemy ca³ego ¿ycia!,
które mia³y miejsce podczas X Kongresu Kobiet w £odzi (1617 czerwca
2018), autorstwa Angeli Greniuk.
Ewa Giermanowska
Mariola Rac³aw
El¿bieta Zakrzewska-Manterys
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Wiele jest jeszcze do zrobienia  wywiad z prof. dr hab. Antonin¹ Ostrowsk¹

Dyskusja redakcyjna
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KAMILA ALBIN

Wiele jest jeszcze do zrobienia
 wywiad z prof. dr hab. Antonin¹ Ostrowsk¹
KAMILA ALBIN: Jest Pani pionierk¹ w socjologicznych badaniach nad
niepe³nosprawnoci¹ w Polsce. Jak to siê sta³o, ¿e zajê³a siê Pani tym tematem?
ANTONINA OSTROWSKA: Jeszcze jako studentka socjologii nawi¹za³am wspó³pracê z Magdalen¹ Soko³owsk¹, lekarzem i socjologiem, która
po pobycie w Stanach Zjednoczonych i ukoñczeniu School of Public Health
w Columbia University w Nowym Jorku, powróci³a do Polski i rozpoczê³a
dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z wprowadzeniem do socjologii nowej subdyscypliny 
socjologii medycyny. Wa¿nym wydarzeniem naukowym, jakie mia³o w tym
czasie miejsce w amerykañskiej socjologii medycyny (po³owa lat szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku), by³a pierwsza na wiecie konferencja zorganizowana przez Amerykañskie Towarzystwo Socjologiczne pt. Sociological Theory,
Research and Rehabilitation, powiêcona roli wiedzy socjologicznej w aktywizacji osób niepe³nosprawnych.
K.A.: Jak to wydarzenie prze³o¿y³o siê na rozwój socjologii medycyny
oraz badañ nad niepe³nosprawnoci¹ w Polsce?
A.O.: Wnioski i materia³y z tej konferencji stanowi³y inspiracjê dla Magdaleny Soko³owskiej do podjêcia tej problematyki w nowo tworzonej przez ni¹
Pracowni Socjologii Medycyny w IFiS PAN. Placówka ta sta³a siê moim pierwszym miejscem zatrudnienia i pierwsze badania empiryczne, w jakich uczestniczy³am pod kierunkiem Magdaleny Soko³owskiej, by³y powiêcone w³anie czynnikom spo³ecznym sprzyjaj¹cym rehabilitacji osób niepe³nosprawnych fizycznie.
K.A.: Proszê opowiedzieæ wiêcej o tym badaniu i o tym, co dzia³o siê dalej
A.O.: By³o to niewielkie badanie powiêcone losom 36 pacjentów ze
Sto³ecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, po amputacjach koñSOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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czyn dolnych. Po tych badaniach przysz³y nastêpne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek medycznych, w których coraz powszechniejsza stawa³a siê wiadomoæ, ¿e samo leczenie i rehabilitacja
medyczna nie gwarantuj¹ sukcesu w powrocie osób niepe³nosprawnych do
¿ycia spo³ecznego.
Warto tu dodaæ, ¿e Polska by³a pionierem badañ socjologicznych nad
niepe³nosprawnoci¹ i rehabilitacj¹ w Europie. Wa¿nym dokumentem potwierdzaj¹cym zwi¹zek socjologii z problematyk¹ niepe³nosprawnoci, a tak¿e
uwiadamiaj¹cym potrzebê kompleksowego podejcia do rozwi¹zywania
problemów osób niepe³nosprawnych sta³ siê opublikowany w roku 1978 r.
raport zatytu³owany Sytuacja ludzi niepe³nosprawnych i stan rehabilitacji
w PRL. Ekspertyza. Zosta³ on przygotowany przez Komitet Rehabilitacji i Readaptacji Cz³owieka Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem Jana Szczepañskiego i Magdaleny Soko³owskiej. By³ to pierwszy obszerny raport powiêcony sytuacji spo³ecznej, medycznej i prawnej osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e analizie systemu rehabilitacji, zatrudnienia i infrastruktury architektoniczno-urbanistycznej z punktu widzenia ich adekwatnoci do potrzeb ludzi niepe³nosprawnych. Zawiera³ on dostêpne dane statystyczne i sprawozdania ró¿nych resortów, a tak¿e ekspertyzy pisane przez specjalistów od
analizowanych zagadnieñ. Niewiele w nim by³o danych pochodz¹cych z badañ empirycznych. Badania prowadzone w tym czasie by³y zreszt¹ niewielkie, wycinkowe, powiêcone poszczególnym rodzajom niepe³nosprawnoci
i dotycz¹ce ró¿nych aspektów ¿ycia i potrzeb dotkniêtych ni¹ osób.
K.A.: Jakie zagadnienia znajdowa³y siê wówczas w centrum zainteresowañ badaczek i badaczy?
A.O.: Dominowa³y problemy pracy zawodowej, gdy¿ z podjêciem pracy
uto¿samiano sukces procesu rehabilitacji. Jednak nie mog³y siê one z³o¿yæ na
ca³ociowy obraz sytuacji ludzi niepe³nosprawnych w Polsce. Istnia³a wiêc
potrzeba du¿ego, kompleksowego badania, umo¿liwiaj¹cego wszechstronn¹
diagnozê spo³eczn¹ i wypracowanie nowego, po roku 1989, modelu polityki
spo³ecznej. Seriê takich badañ przeprowadzi³ Instytut Filozofii i Socjologii
PAN na zlecenie nowo powsta³ego Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. G³ówne badanie zosta³o zrealizowane na reprezentatywnej próbie ponad 2400 osób niepe³nosprawnych, wyselekcjonowanych
dziêki próbie-matce licz¹cej 10 tys. gospodarstw domowych. By³o to wiêc
ogromne przedsiêwziêcie badawcze.
K.A.: Jakie by³y rezultaty badania?
18
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A.O.: Pozwoli³o ono oszacowaæ podstawowe parametry ilociowe charakteryzuj¹ce szeroko rozumiane warunki ¿yciowe i potrzeby osób niepe³nosprawnych i ich gospodarstw domowych w naszym kraju. Badania uszczegó³awiaj¹ce dotyczy³y zarówno szeregu aspektów ¿yciowych tych osób, jak
i instytucji oraz systemów powo³anych do ich wspomagania. Istotn¹ zmienn¹ by³a ocena sprawnoci funkcjonalnej i mo¿liwoci samodzielnego ¿ycia.
Rozpoznano potrzeby w zakresie leczenia i rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego i pomocy technicznych, warunków bytowych i mieszkaniowych,
zatrudnienia i nauki, problemów ¿ycia rodzinnego i jakoci ¿ycia w ogóle.
Przeanalizowano regulacje prawne dotycz¹ce niepe³nosprawnoci oraz funkcjonowanie instytucji leczniczych, systemu zatrudnienia i pomocy spo³ecznej, w³¹czaj¹c tak¿e sytuacjê osób zamieszka³ych w domach pomocy spo³ecznej. Wa¿n¹ czêci¹ badania by³o poza tym rozpoznanie dominuj¹cych postaw
naszego spo³eczeñstwa w stosunku do osób niepe³nosprawnych.
K.A.: A czy badania te przynios³y jakie pozytywne zmiany sytuacji osób
niepe³nosprawnych?
A.O.: Wyniki badania by³y czêsto przytaczane przez polityków, cytowane w pracach komisji sejmowych powiêconych kwestii rehabilitacji, integracji i zatrudnienia. Trudno powiedzieæ jednak, na ile by³y faktycznie
uwzglêdniane w reformowaniu rzeczywistoci otaczaj¹cej osoby niepe³nosprawne. Badania prowadzone (tak¿e przez inne zespo³y badaczy) zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e wiele postulatów jest nadal aktualnych.
K.A.: Jak zmienia siê podejcie metodologiczne w badaniach nad niepe³nosprawnoci¹?
A.O.: Na pewno rozszerza siê spektrum problemów, które s¹ podejmowane w badaniach. Ci¹gle dominuje w nich problematyka pracy, zatrudnienia i ró¿nych jego form.
K.A.: Dlaczego tak jest?
A.O.: Przyczyniaj¹ siê do tego mo¿liwoci finansowania takich badañ ze
rodków PFRON, który jest nimi najbardziej zainteresowany. Jest to niew¹tpliwie problem bardzo istotny i wart monitorowania, jednak wydaje siê, ¿e
wiele badañ jest tu powielanych. Dostarczaj¹ nowych egzemplifikacji, ale
nie pog³êbiaj¹ problemu i nie proponuj¹ nowych rozwi¹zañ. Pojawia siê jednak wiele badañ zg³êbiaj¹cych dotychczas mniej badane zagadnienia.
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K.A.: Jakie zagadnienia wydaj¹ siê Pani szczególnie interesuj¹ce i warte
dalszej eksploracji?
A.O.: Interesuj¹ce s¹ na przyk³ad badania dotycz¹ce problemów ¿ycia
seksualnego osób niepe³nosprawnych czy specyfiki problemów niepe³nosprawnych kobiet. Pokazuj¹ one ró¿ne problemy i ró¿ne oblicza spo³ecznej
integracji. Wa¿nym nowym ród³em wiedzy o problemach i procesach nurtuj¹cych rodowisko osób niepe³nosprawnych jest internet. Osoby te dyskutuj¹ istotne dla nich kwestie na forach spo³ecznociowych, pisz¹ blogi i materia³ ten jest dodatkowo wart analiz badaczy.
K.A.: A jak zmienia siê podejcie teoretyczne do niepe³nosprawnoci?
A.O.: Jeli chodzi o stosowane podejcia teoretyczne, to trzeba stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ badañ nad niepe³nosprawnoci¹ by³a i jest zorientowana
na rozwi¹zywanie problemów praktycznych, abstrahuj¹c od wyraniejszych
za³o¿eñ teoretycznych. Silne zwi¹zki socjologii medycyny z socjologi¹ ogóln¹ sprawia³y, ¿e analizowane problemy by³y nawietlane z perspektywy raczej ogólnych teorii socjologicznych ni¿ tworzenia w³asnych, socjomedycznych
koncepcji. Pocz¹tkowo by³a to na ogó³ perspektywa strukturalno-funkcjonalna z analiz¹ ról spo³ecznych. Póniej do³¹czy³a do niej perspektywa interakcjonistyczno-interpretatywna, zorientowana na procesy spo³ecznego tworzenia niepe³nosprawnoci i procesy wykluczenia. Z teorii socjologicznych
najwiêksz¹ karierê zrobi³a niew¹tpliwie teoria dewiacji spo³ecznej, koncepcje piêtna i etykietowania. Trudno znaleæ dzi jak¹kolwiek pracê doktorsk¹
dotycz¹c¹ niepe³nosprawnoci (w której niejako z obowi¹zku znaleæ siê musi
czêæ teoretyczna), aby nie by³o w niej odwo³añ do Goffmana czy Beckera.
K.A.: Wróæmy jeszcze na chwilê do badañ dotycz¹cych aktywizacji zawodowej i edukacji osób niepe³nosprawnych. Jakie zmiany zasz³y w tych
obszarach?
A.O.: Badania nad aktywizacj¹ zawodow¹ i edukacj¹ osób niepe³nosprawnych przesz³y znaczn¹ ewolucjê. Pocz¹tkowo koncentrowa³y siê one na przyczynach niskich wskaników zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Analizowano w nich odnone przepisy prawne, mechanizmy ekonomiczne
zachêcaj¹ce pracodawców do zatrudniania niepe³nosprawnych czy oczekiwania, wiedzê i postawy pracodawców wobec ich zatrudniania. Zrealizowano
wiele badañ dotycz¹cych przes³anek i efektywnoci zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w ró¿nego typu przedsiêbiorstwach z chronionego i otwartego
20
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rynku pracy. Wiele badañ przeprowadzono na potrzeby PFRON-u, funduszu gromadz¹cego rodki na rehabilitacjê i zatrudnienie na podstawie obowi¹zkowych wp³at nale¿nej kwoty przez pracodawców niezatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych pracowników. Fakt, ¿e fundusz ten ci¹gle gromadzi na swoim
koncie znaczne kwoty, jest poredni¹ miar¹ tego, ¿e wskaniki zatrudnienia
ci¹gle nie s¹ satysfakcjonuj¹ce. Nowym trendem w badaniach nad aktywizacj¹
zawodow¹ jest koncentracja nie tyle na deficytach istniej¹cego systemu wspomaganego zatrudnienia, ile poszukiwanie i analiza pozytywnych rozwi¹zañ (tzw.
dobrych praktyk), których podstaw¹ s¹ polityka równych szans i niedyskryminowanie. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e dla praktyki spo³ecznej dostarczanie konkretnych przypadków pozytywnych rozwi¹zañ w polityce zatrudnienia bêdzie
dobrym wsparciem dla dotychczasowych analiz jej dysfunkcji.
K.A.: Jak Pani Profesor ocenia przebieg procesu w³¹czania osób z niepe³nosprawnociami w ró¿ne sfery ¿ycia spo³ecznego na przestrzeni ponad
25 lat?
A.O.: Problem ten mo¿na sprowadziæ do prze³amywania barier stoj¹cych
przed osobami niepe³nosprawnymi. Chodzi tu zarówno o bariery fizyczne,
stanowi¹ce przeszkodê w ich codziennym ¿yciu i funkcjonowaniu, jak i bariery spo³eczne, tkwi¹ce w wiadomoci spo³ecznej. Wiele zrobiono w ci¹gu
ostatnich lat dla udostêpnienia przestrzeni osobom niepe³nosprawnym 
znoszenie barier architektonicznych, urbanistycznych czy komunikacyjnych,
przez co funkcjonowanie tych osób sta³o siê ³atwiejsze, a one same sta³y siê
bardziej widzialne w naszym spo³eczeñstwie. Takie znaki graficzne, jak
koperty parkingowe dla osób niepe³nosprawnych na ulicach miast przypominaj¹ nam o ich obecnoci miêdzy nami. Jak wspomina³ymy wczeniej,
ci¹gle istnieje wiele nierozwi¹zanych problemów: na rynku pracy, w edukacji, w warunkach bytowych, a tak¿e w opiece medycznej. Pomimo ogromnego postêpu, jaki siê dokona³ w ostatnich latach w medycynie, nie przek³ada
siê on na poprawê sytuacji zdrowotnej i dostêpnoci do niezbêdnej opieki
lekarskiej (szczególnie specjalistycznej) dla tych osób. Jest wiêc na pewno
wiele jeszcze do zrobienia, aby poziom ¿ycia i us³ug dla osób niepe³nosprawnych zbli¿y³ siê do standardów skandynawskich.
K.A.: Jakie, zdaniem Pani Profesor, zasz³y zmiany w postawach spo³eczeñstwa, w dyskursie medialnym dotycz¹cym osób niepe³nosprawnych?
A.O.: Niew¹tpliwie wzros³a wiadomoæ spo³eczna dotycz¹ca nie tylko
znajomoci ich potrzeb, ale tak¿e mo¿liwoci. Coraz bardziej widoczne s¹
21
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sukcesy osób niepe³nosprawnych w ró¿nych dziedzinach  w biznesie, sztuce, w wielu ró¿nych zawodach. Ogromne znaczenie maj¹ tu choæby osi¹gniêcia niepe³nosprawnych sportowców na olimpiadach specjalnych. Wiele
tych zmian nastêpuje w efekcie dzia³ania ich w³asnych organizacji pozarz¹dowych, które zabiegaj¹ o zmianê stereotypowego wizerunku osób niepe³nosprawnych. Prowadzone przeze mnie porównawcze badania postaw spo³ecznych w stosunku do niepe³nosprawnoci w latach 19932013 ukaza³y
wiele korzystnych przemian w stosunku spo³eczeñstwa polskiego do niepe³nosprawnoci. Mo¿emy mówiæ o postêpuj¹cej normalizacji sposobu postrzegania tych osób, które przestaj¹ byæ widziane przez pryzmat odmiennoci.
K.A.: Na pocz¹tku naszej rozmowy wspomnia³a Pani Profesor o potrzebie badania problemów niepe³nosprawnych kobiet. Jakie znaczenie ma p³eæ
w badaniach nad niepe³nosprawnoci¹?
A.O.: Ró¿nice w spo³ecznym usytuowaniu niepe³nosprawnych mê¿czyzn
i kobiet rzadko stawa³y siê przedmiotem badañ socjologicznych; w wiêkszoci
z nich niepe³nosprawnoæ pozbawiona by³a p³ci. Pewnym wyj¹tkiem w dawniejszych badaniach by³o opracowanie przez Mariê Chodkowsk¹ pamiêtników niepe³nosprawnych kobiet Cierpieniem pisane, opublikowanych w 1991
r. W ostatnich latach pojawi³y siê jednak prace (oparte g³ównie na wynikach
badañ jakociowych) ukazuj¹ce odrêbnoci losów kobiet i sposobów dowiadczania przez nie niepe³nosprawnoci. Potwierdza³y one, ¿e kobiety te podlegaj¹ w wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyni wykluczeniu spo³ecznemu  i dotyczy to zarówno prywatnej, jak i publicznej sfery ¿ycia. Na pewno potrzebne
s¹ dalsze badania uwzglêdniaj¹ce genderowy wymiar niepe³nosprawnoci.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e niepe³nosprawnoæ determinuje losy kobiet nie
tylko wtedy, gdy dotyczy ich samych, ale tak¿e w roli opiekunek innych niepe³nosprawnych cz³onków rodzin.
K.A.: Dziêkujê za rozmowê.
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Dok¹d zmierzamy?  badania nad
niepe³nosprawnoci¹ w ujêciu interdyscyplinarnym
Niepe³nosprawnoæ i problemy osób z niepe³nosprawnoci¹ sta³y siê przedmiotem badañ socjologii. Ich prekursork¹ by³a Magdalena Soko³owska (1976),
a nastêpnie jej wspó³pracownicy i uczniowie. Badania kontynuuj¹ z powodzeniem miêdzy innymi Antonina Ostrowska, Zofia Kawczyñska-Butrym czy El¿bieta Zakrzewska-Manterys. G³ówne zainteresowania i przedmiot badañ
A. Ostrowskiej (1981, 2001, 2015) stanowi¹: socjologiczne aspekty zdrowia, choroby i niepe³nosprawnoci. W latach 19921995 by³a g³ównym autorem, kierownikiem naukowym i koordynatorem serii interdyscyplinarnych
badañ nad niepe³nosprawnoci¹ w Polsce. Z kolei Z. Kawczyñska-Butrym
(1994, 1996) prowadzi badania dotycz¹ce rodzin osób z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e powiêcone specyfice pomocy, problemom opieki i rodowisku
ich ¿ycia. E. Zakrzewska-Manterys (1995, 2001, 2015) zajmuje siê problematyk¹ wykluczenia spo³ecznego osób, zw³aszcza z powodu ich niepe³nosprawnoci. Prowadzi liczne badania naukowe, przede wszystkim z zastosowaniem metod jakociowych.
Zainteresowania kolejnej grupy socjologów skupiaj¹ siê miêdzy innymi na
problemach pracy osób z niepe³nosprawnoci¹. Wród tych badaczy nale¿y
wymieniæ: Barbarê G¹ciarz (2001), Ewê Giermanowsk¹, Agnieszkê Kumanieck¹-Winiewsk¹ i Mariolê Rac³aw (2015). Badania obejmuj¹ tak¿e pomoc osobom z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (Szluz 2006), aktywnoæ osób z niepe³nosprawnoci¹ w systemie polityki, pracy, edukacji, a tak¿e w zakresie sportu,
sztuki i mediów (Zakrzewska-Manterys, Niedbalski 2016a, 2016b). Nie sposób w krótkim rozwa¿aniu uj¹æ wszystkich socjologów, ich dokonania i wk³ad
w naukê. Badania nad niepe³nosprawnoci¹ prowadzone s¹ bowiem w wielu
orodkach naukowych w naszym kraju, przez licznych badaczy. Warte podkrelenia wydaje siê powo³anie w 2018 r. Sekcji Socjologii Niepe³nosprawnoci
w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, która jak mo¿na przypuszczaæ, zintegruje badaczy tej jak¿e wa¿nej problematyki.
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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W zakresie badañ socjologicznych nale¿y podejmowaæ badania nad problemami kobiet i mê¿czyzn (gender studies) z niepe³nosprawnoci¹, w tym
tych, którzy jako doroli z ró¿nych powodów stali siê osobami z niepe³nosprawnoci¹, badania nad sportem osób z niepe³nosprawnoci¹, ich aktywnoci¹ twórcz¹, seksualnoci¹ czy ¿yciem codziennym.
Badania na pograniczu socjologii i pedagogiki (socjopedagogika) prowadzi od wielu lat Maria Chodkowska (2004) z wspó³pracownikami i uczniami
z orodka lubelskiego. S¹ to miêdzy innymi badania dotycz¹ce kobiet niepe³nosprawnych i socjopedagogicznych problemów postaw, rodzin z dzieckiem
z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e z dzieckiem z pora¿eniem mózgowym na
podstawie analizy pamiêtników matek, badania nad problematyk¹ wykluczenia spo³ecznego i edukacj¹ osób z niepe³nosprawnoci¹.
Szczególne zainteresowanie osobami niepe³nosprawnymi przejawiaj¹
pedagodzy. Postaci¹, która wpisa³a siê w ten nurt badañ, by³ Aleksander Hulek
(1961, 1969, 1988). Interesowa³ siê problematyk¹ rehabilitacji osób doros³ych, póniej tak¿e dzieci i m³odzie¿y. By³ propagatorem idei integracji oraz
w³¹czania osób z niepe³nosprawnoci¹ w ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecznego,
na przyk³ad pracê zawodow¹.
Twórczyni¹ pedagogiki specjalnej w Polsce by³a Maria Grzegorzewska
(1968). Kierowa³a Pañstwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej, funkcjê
tê pe³ni³a do koñca ¿ycia, trzymaj¹c siê has³a tego Instytutu: Nie ma kaleki
 jest cz³owiek. Opracowa³a metodê rewalidacyjn¹, prowadzi³a badania
dotycz¹ce niepe³nosprawnoci sensorycznej  osób niewidomych i niedowidz¹cych, g³uchociemnych, g³uchych, zajmowa³a siê pedagogik¹ lecznicz¹.
Uczniem i wspó³pracownikiem M. Grzegorzewskiej by³ Otton Lipkowski
(1977), który podejmowa³ badania z zakresu pedagogiki specjalnej.
Kontynuatork¹ myli M. Grzegorzewskiej by³a tak¿e Zofia Sêkowska (1974,
1991), skupiaj¹ca siê na rozwoju i wychowaniu dzieci z ró¿nym rodzajem i stopniem niepe³nosprawnoci. Podejmowa³a tak¿e badania obejmuj¹ce rehabilitacjê
osób doros³ych, które straci³y sprawnoæ fizyczn¹ w wieku dojrza³ym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowañ by³a tyflologia (tyflopedagogika), czyli teoria i praktyka edukacji oraz rehabilitacji osób niewidomych i s³abowidz¹cych.
Uwzglêdnia³a aspekty psychologiczne, pedagogiczne i socjalne rehabilitacji.
Kolejny uczeñ szko³y M. Grzegorzewskiej, W³adys³aw Dykcik (2001)
tworzy³ przez kilkadziesi¹t lat strukturê myli zorientowanej na wieloród³owoæ i wielokontekstowoæ paradygmatów pedagogiki specjalnej.
Szczególny wk³ad w badania z zakresu oligofrenopedagogiki wnios³a Janina Wyczesany (1981), która jako pedagog podjê³a badania nad edukacj¹,
wsparciem spo³ecznym osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w Polsce
i wybranych krajach europejskich.
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Badania nad niepe³nosprawnoci¹ w pedagogice maj¹ d³ug¹ historiê, s¹
prowadzone w poszczególnych orodkach akademickich. Liczni pedagodzy
specjalni, trudno ich wszystkich wymieniæ z imienia i nazwiska, podejmuj¹
zarówno tematy zorientowane na poszczególne rodzaje/kategorie niepe³nosprawnoci, na przyk³ad oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, jak i obejmuj¹ce wczesn¹ interwencjê, edukacjê specjaln¹ i integracyjn¹
dzieci i m³odzie¿y, pracê nauczycieli w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym,
czy dzia³ania terapeutyczne, miêdzy innymi arteterapiê, muzykoterapiê, biblioterapiê, zooterapiê. Cenne jest to, ¿e opracowane przez pedagogów specjalnych teorie czy metody mo¿na zastosowaæ w praktyce. Wydaje siê, ¿e
szczególnie wa¿ne dla pedagogów specjalnych jest prowadzenie dalszych
badañ zwi¹zanych z ma³ymi dzieæmi (wczesna interwencja), a tak¿e osobami
doros³ymi z niepe³nosprawnoci¹ (andragogika). Wci¹¿ otwarte pozostaje
pytanie o miejsce szko³y specjalnej w systemie edukacji, w kontekcie rozwoju szkolnictwa integracyjnego. Niezbêdne jest tak¿e badanie i edukacja
rodziców w zakresie rozwoju, opieki i wspierania w³asnego dziecka.
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Artyku³y i studia
EL¯BIETA ZAKRZEWSKA-MANTERYS

Doros³oæ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
jako zjawisko spo³eczne
Adulthood of the intellectually disabled is a relatively new phenomenon, and
there are a few causes behind this situation. A few decades ago, the average
life expectancy for these people was a few decades shorter than it is today. The
social sciences of the twentieth century  psychology and sociology  depreciated the value of the lives of the intellectually disabled. Psychologists called
them uneducable or retarded; representatives of medical sociology treated disability as a social deviation requiring a corrective approach. Most of the
intellectually disabled were kept in closed institutions and did not participate
in the life of society. It is only since the nineteen-eighties that the majority of
the intellectually disabled have remained with their families from birth, and
that they have been starting to fulfil diverse social roles. Children who towards the end of the 20th century began participating in the education system
are now adults, and they are facing challenges connected to fulfilling the roles
of adults: living by themselves, employment, and choosing lifestyles. These
problems have not yet been addressed with solutions in the political system. In
order for this to happen, there has to be change in the way of thinking about
intellectually disabled persons: instead of thinking about disability as a disfunction, people have to begin treating it as an equally legitimate specific way
of being a person.
Keywords: intellectual disability, adulthood, psychology of intelligence, sociology of medicine, social inclusion

Doros³oæ jako faza ¿ycia
Doros³oæ to specyficzna faza ¿ycia osób niepe³nosprawnych, zw³aszcza
niepe³nosprawnych intelektualnie, do której jako spo³eczeñstwo nie jestemy przygotowani. W skali pokoleniowej po raz pierwszy stykamy siê z doros³oci¹, a ostatnio tak¿e ze staroci¹, osób upoledzonych umys³owo. W zwi¹zku
z tym nasza niewiedza o tym, jak traktowaæ te osoby, nie wynika z niczyjej
z³ej woli, ale ma charakter strukturalny. Jest  zgodnie z terminologi¹ Emila
Durkheima  faktem spo³ecznym.
Wyjanianie przyczynowe w sytuacjach, w których mamy do czynienia
ze wiadomoci¹ spo³eczn¹ i z dzia³aniami spo³ecznymi, czêsto nie prowadzi
do lepszego zrozumienia istoty badanych zjawisk. Trudno jest wskazaæ jeden
g³ówny czynnik odpowiedzialny za pojawienie siê zmian w spo³ecznym
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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funkcjonowaniu ludzi. Badaj¹c zmiany zachodz¹ce w systemach wartoci
wspó³czesnych Polaków, Aleksandra Jasiñska-Kania pisze: Poszukuj¹c wyjanienia róde³ sprzecznoci i rozbie¿noci wartoci uznawanych i odczuwanych, autotelicznych i instrumentalnych, indywidualnych i spo³ecznych, codziennych i uroczystych, a tak¿e ich przekszta³ceñ, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
wielowymiarowoæ i nak³adanie siê procesów globalizacji, integracji europejskiej i przemian ustrojowych oraz z³o¿onoæ zwi¹zanych z nimi mechanizmów wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê wartoci, celów i postaw spo³eczeñstwa polskiego (Jasiñska-Kania 2012: 338339. Istnieje jednak kilka
wa¿nych obszarów, które wyznaczaj¹ nasz sposób mylenia o doros³oci osób
niepe³nosprawnych intelektualnie i sprawiaj¹, ¿e do wiadomoci spo³ecznej
przenika koniecznoæ nauczenia siê radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Pierwsza wa¿na okolicznoæ, któr¹ nale¿y wzi¹æ po uwagê, dotyczy d³ugoci ¿ycia tych osób, która w przeci¹gu ostatnich kilku dekad radykalnie siê
wyd³u¿y³a. Trwanie ¿ycia w populacji ogólnej w ci¹gu ostatnich dekad wyd³u¿a siê, jednak nie jest to a¿ tak spektakularne jak w przypadku osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Widoczne jest to zw³aszcza w przypadku
d³ugoci ¿ycia osób z zespo³em Downa, który to zespó³ jest jedn¹ z czêstszych przyczyn niepe³nosprawnoci intelektualnej, ale w innych zespo³ach
genetycznych zale¿noci te te¿ uk³adaj¹ siê podobnie. Przyk³adowo, w 1929 r.
rednia d³ugoæ ¿ycia tych osób wynosi³a 9 lat. W 1947 r. od 12 do 15 lat;
w 1961 r.  18 lat, a w 2010 r.  57 lat (Kaczmarek 2010: 12). W chwili
obecnej rednia d³ugoæ ¿ycia tych osób jest niewiele mniejsza ni¿ w populacji ogólnej. W zwi¹zku z tym dopiero od niedawna dowiadczamy tego, czym
jest staroæ osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Problem spo³ecznego funkcjonowania tych osób na przestrzeni XX w.
pojawia³ siê kilka razy i za ka¿dym razem ujmowany by³ w innym kontekcie, niós³ za sob¹ inne przes³anie. Obecnie okazuje siê, ¿e byæ mo¿e wiêksze
rodki finansowe zostan¹ przeznaczone na badanie osób niepe³nosprawnych
intelektualnie. Na konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Parlament
Europejski podczas wiatowego Dnia Zespo³u Downa, 21 marca 2017 r.,
mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e osoby z zespo³em Downa s¹ modelami osób
chorych na chorobê Alzheimera. W³anie ta czêciej wystêpuj¹ca w populacji
ogólnej przypad³oæ, czyli choroba Alzheimera, wzbudza zainteresowanie
badaczy problematyk¹ zespo³ów genetycznych (Zakrzewska-Manterys
2017a). O ile bowiem w populacji ogólnej choroba Alzheimera dotyka oko³o 5% osób i ujawnia siê najczêciej po szeædziesi¹tym roku ¿ycia, o tyle
wród osób z zespo³em Downa diagnozuje siê j¹ ju¿ u osób 35-letnich i cierpi na ni¹ 75% osób w wieku powy¿ej 60 lat (Wierzba red. 2014: 150). Tak
wiêc badania chorych na chorobê Alzheimera pacjentów z zespo³em Downa
28
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mog¹ przyczyniæ siê do zrozumienia mechanizmów tej choroby i przyspieszenia prac zwi¹zanych ze znalezieniem na ni¹ panaceum. Jest to jeden z wielu
przyk³adów ukazuj¹cych, w jakim kontekcie problem osób niepe³nosprawnych intelektualnie mo¿e byæ problemem spo³ecznym.

Niepe³nosprawnoæ intelektualna w kontekcie
dwudziestowiecznych nauk spo³ecznych
Po raz pierwszy w skali makro problematyka spo³ecznego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych intelektualnie pojawi³a siê na pocz¹tku XX w.
Jest to kolejna okolicznoæ, oprócz d³ugoci ¿ycia osób upoledzonych umys³owo, sprawiaj¹ca, ¿e istnienie w spo³eczeñstwie tych osób sta³o siê zjawiskiem przykuwaj¹cym uwagê i rozwi¹zywalnym problemem, a nie  jak wczeniej bywa³o  dopustem bo¿ym sprawiaj¹cym, ¿e takie osoby siê trafiaj¹
i jako w poszczególnych przypadkach trzeba sobie z nimi dawaæ radê. Od
pocz¹tku XX w. zasz³o kilka wa¿nych procesów wiadcz¹cych, ¿e zaczyna to
byæ problem spo³eczny. Pojawi³a siê wtedy masowa edukacja. Ubocznym
skutkiem tego upodmiotowienia dzieci, procesu narodzin dzieciñstwa jako
wartoci  co stanowi³o ogromny krok na drodze emancypacji ludzkoci 
by³o uwiadomienie sobie, ¿e istniej¹ dzieci nieedukowalne, w stosunku
do których inwestycje edukacyjne s¹ chybione. Jest to okolicznoæ, która
spowodowa³a rozprzestrzenienie siê w naszym krêgu cywilizacyjnym jednej
z najwa¿niejszych miar psychofizycznych XX w., czyli ilorazu inteligencji.
Jest to miara, która pocz¹tkowo by³a pomylana jako miara statystyczna,
dopiero póniej, z biegiem czasu, zaczêto j¹ stosowaæ w diagnostyce indywidualnej (Gadamer 2008: 181195).
Mo¿na siê zastanowiæ, na czym polega deprecjonuj¹cy osoby niepe³nosprawne intelektualnie charakter tej miary. Otó¿ od czasów Alfreda Bineta,
pierwszego twórcy pomiarów inteligencji, czyli metrycznego sposobu ujmowania specyfiki ludzi, okaza³o siê, ¿e osoby niepe³nosprawne intelektualnie
s¹ jakby pretekstem do ukonstytuowania siê tej miary (Brett 1969: 661).
Zosta³y one przez psychologów wykorzystane jako rodki do celu, jakim
by³o stworzenie pewnego nowego ówczenie sposobu mówienia o ludziach.
Dodatkowo, scjentystyczne zapatrywania wczesnych psychologów sprawi³y,
¿e ró¿nice w inteligencji miêdzy ludmi mia³y charakter ilociowy. Mamy
wszyscy tê sam¹ cechê, tylko niektórzy z nas maj¹ jej wiêcej, a inni mniej.
Ten sposób mylenia odbi³ siê szczególnie na sposobie traktowania osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Sta³o siê tak dlatego, ¿e jeli potraktujemy
iloraz inteligencji jako miarê, w której dzielimy wiek rozwojowy przez wiek
¿ycia, to okazuje siê, ¿e niepe³nosprawnoæ intelektualna oznacza funkcjo29
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nowanie osoby starszej metrykalnie na poziomie osoby m³odszej. Jest to bardzo silny powód infantylizacji osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Do
dzisiejszego dnia powszechne jest zwracanie siê w przestrzeni publicznej do
osób upoledzonych umys³owo po imieniu i traktowanie ich jak dzieci.
Jednym z d³u¿ej w XX w. obowi¹zuj¹cych pojêæ dotycz¹cych tej problematyki by³o pojêcie niedorozwój (Korniszewski 1974: 485487). Oznacza
ono, ¿e wszyscy mamy tê sam¹ liniê rozwoju. Jedni z nas id¹ wzd³u¿ niej do
koñca i s¹ w pe³ni rozwiniêci, a inni na tej samej linii zatrzymuj¹ siê w pewnym
momencie i dlatego s¹ nie w pe³ni rozwiniêci. Ten krzywdz¹cy sposób mylenia, który siê w wiadomoci spo³ecznej do dzisiaj zachowa³, polega na
tym, ¿e z tej rzekomo obiektywnej miary wy³ania siê obraz osoby niepe³nosprawnej intelektualnie jako kogo gorszego, mniej wartociowego, poniewa¿ jest to kto, kto ma mniejsz¹ iloæ tej samej cechy, któr¹ my wszyscy
mamy, a która w naszym spo³eczeñstwie jest wartociowana bardzo pozytywnie. Do lat siedemdziesi¹tych XX w. w stosunku do tych osób by³y bardzo mocno zaakcentowane procedury rehabilitacji medycznej. Mówiono, ¿e
dana osoba ma dysfunkcjê i trzeba j¹ rehabilitowaæ. To nie jest problem
nasz, jako cz³onków spo³eczeñstwa, to jest problem tej osoby. Normy spo³eczne wszystkich obowi¹zuj¹, my wiemy, jakie one s¹, a te osoby ich nie
spe³niaj¹. Trzeba je wiêc jakimi metodami mniej lub bardziej subtelnymi
sk³oniæ do tego, ¿eby siê podci¹gnê³y, ¿eby siê sta³y pe³nosprawnopodobne. Takie by³y dwudziestowieczne osi¹gniêcia psychologii inteligencji.
Socjologia nie pozostawa³a w tyle jeli chodzi o nowoczesnoæ mylenia. To, co nam siê teraz wydaje redukcjonistyczne, u progu XX w. by³o
bardzo postêpowe. wiadczy³o o nastawieniu na emancypacjê podmiotów
ludzkich. Nast¹pi³a  jak mo¿na to uj¹æ  masowa nadprodukcja podmiotów. Niestety, nie wszystkie podmioty by³y jednakowo wartociowe, niektóre z nich by³y mniej wartociowe. Psychologowie deprecjonowali upoledzonych umys³owo, udaj¹c, ¿e tego nie robi¹, gdy¿ wed³ug nich s¹dy naukowe
nie pos³uguj¹ siê ocenami, a stanowi¹ jednie czysty obiektywny opis. Jednak tylnymi drzwiami wprowadzali do opisu naukowego oceny, choæby
pos³uguj¹c siê ocennym pojêciem niedorozwiniêty. Socjologowie te¿ upoledzonych deprecjonowali i te¿ nie by³o to przypadkowe. Na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych XX w. powsta³a subdyscyplina socjologii o nazwie
socjologia medycyny. Ukoronowaniem tego procesu by³a twórczoæ Talcotta
Parsonsa, który jest traktowany jako ojciec socjologii medycyny (Giddens
2004: 181182). W kontekcie socjologii medycyny rehabilitacja medyczna
ukierunkowana na osoby chore stosowa³a siê równie¿ do osób niepe³nosprawnych  czy, jak wtedy mówiono, kalek i inwalidów  bo jedne i drugie z tych
osób nie spe³nia³y standardów normalnego cz³onka spo³eczeñstwa (Soko³ow30
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ska, Ostrowska 1976: 3650), a takimi siê socjologia zajmowa³a. Parsons
definiuje chorobê w sposób nastêpuj¹cy: cz³owiek chory nie jest w stanie
pe³niæ wartociowych ról spo³ecznych (Parsons 1969: 321322). Podobnie
cz³owiek niepe³nosprawny. Parsons traktuje wiêc chorobê i niepe³nosprawnoæ jako formê dewiacji spo³ecznej. Interpretacja kalectwa jako pewnej
formy dewiacji, choæ kontrowersyjna, nale¿y do najbardziej znanych zastosowañ teorii socjologicznych w wyjanianiu zjawisk patologiczno-medycznych. [ ] Próba ujêcia kalectwa jako formy dewiacji spo³ecznej jest pewn¹
modyfikacj¹, czy te¿ mo¿e raczej fragmentem szerokiego ujêcia choroby w
ogóle jako przypadku dewiacji spo³ecznej (Soko³owska, Ostrowska 1976:
4243).
Osoba niepe³nosprawna jest postrzegana dok³adnie tak samo jak w psychologii. S¹ to osoby mniej wartociowe i po to, aby staæ siê obiektem analizy nauk spo³ecznych, musz¹ siê poprawiæ, udoskonaliæ, unormalniæ.
Niepe³nosprawnoæ ujmowana przez pryzmat socjologii medycyny by³a
w sposób fundamentalny porównywana do przestêpczoci. Dewiacj¹ spo³eczn¹ jest i choroba, i przestêpczoæ. Podobieñstwo miêdzy nimi jest zasadnicze: nie przystaj¹ do norm spo³ecznych. A ró¿nice s¹ wtórne: chorzy i niepe³nosprawni s¹ tacy, jacy s¹ nie z w³asnej woli, a przestêpcy  z w³asnej
woli. Jest to ró¿nica drugorzêdna. Jednym i drugim ma przywiecaæ ten sam
cel: maj¹ chcieæ siê poprawiæ, aby wróciæ na ³ono spo³eczeñstwa. Przestêpca gwa³ci normy spo³eczne, poniewa¿ tego chce, chory  poniewa¿ jest do
tego zmuszony i nie mo¿e temu zapobiec. Reakcja spo³eczna w pierwszym
przypadku polega na ukaraniu winnego, w drugim  na leczeniu chorego
(ibidem, s. 45).
Ten sposób mylenia obowi¹zywa³ od pierwszych dekad XX w. a¿ do lat
siedemdziesi¹tych. Jan Tøssebro, jeden ze znanych badaczy norweskich, nazwa³ dekady lat czterdziestych  siedemdziesi¹tych z³ot¹ epok¹ ideologii
segregacji (Tøssebro, Aalto, Brusen 1996: 49). Ten sposób mylenia o niepe³nosprawnoci intelektualnej, zarówno ze strony psychologii indywidualnej, jak i socjologii medycyny, sprawia³, ¿e problem osób niepe³nosprawnych
intelektualnie traktowany jako zjawisko spo³eczne jest problemem do rozwi¹zania poprzez nak³adanie na te osoby pewnych kagañców. Nast¹pi³a medykalizacja w traktowaniu tych osób. Z³ota epoka ideologii segregacji wynika z tego, ¿e problem spo³eczny, który wtedy dostrze¿ono, nowe zjawisko
stanowi¹ce problem wprawdzie rozwi¹zywalny, ale taki, którego jeszcze do
tej pory nie rozwi¹zano, mia³ zostaæ rozwi¹zany przy za³o¿eniu, ¿e cz³onkowie spo³eczeñstwa uwiadomili sobie istnienie tych osób. Nie by³ to ju¿ wiêc
problem psychologiczny, dotycz¹cy psychofizycznego stanu poszczególnych
osób, ale sta³ siê problemem spo³ecznym zwi¹zanym ze spo³ecznymi funkcja31
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mi, jakie pe³ni¹ te osoby i jakie pozostali cz³onkowie spo³eczeñstwa pe³ni¹
wobec nich. Rozwi¹zywano go tak, ¿e ujmowano cierpienia, troski, nieefektywnoci dzia³añ wartociowym cz³onkom spo³eczeñstwa. Zamykano osoby
ma³o wartociowe w miejscach, w których by³y poddane profesjonalnej rehabilitacji i tych, w stosunku do których by³o to mo¿liwe, gdy¿ byli wyuczalni  przywracano spo³eczeñstwu, pozosta³ych za izolowano i opiekowano siê nimi. By³o to wyrazem nowoczesnej racjonalnoci ufundowanej
na najnowoczeniejszej akademickiej socjologii i wspania³ej klinicznej scjentystycznej psychologii. Us³ugi opiekuñcze wiadczone osobom upoledzonym
umys³owo oznacza³y wówczas zamykanie ich w domach odosobnienia i oferowanie im wy³¹cznie instytucjonalnego wsparcia, bez ¿adnych elementów
¿ycia rodzinnego. Nale¿y traktowaæ ten rodzaj us³ug jako us³ugi skierowane przede wszystkim nie do osób niepe³nosprawnych intelektualnie, a do ich
rodzin, jako sposób na poprawienie warunków ich ¿ycia  uczynienie go
³atwiejszym i sprawienie, ¿e reszta rodziny bêdzie mog³a zadbaæ o swoje sprawy (ibidem, s. 50).
Niektórzy z umieszczonych w specjalistycznych orodkach byli rehabilitowalni, a innym nale¿a³o zapewniæ opiekê i odizolowaæ ich od spo³eczeñstwa, w myl zasady po co mamy na nich patrzeæ, to tylko sprawia, ¿e jestemy mniej szczêliwi i mniej efektywni. Problem spo³eczny rozwi¹zano
w owym czasie w ten sposób, ¿e potencja³ rodziny uwik³anej w niepe³nosprawnoæ zosta³ w sposób nowoczesny i racjonalny uwolniony. Rodzina
mog³a sprawnie funkcjonowaæ, a niepe³nosprawnymi intelektualnie jej cz³onkami mogli zaj¹æ siê profesjonalici, którzy najlepiej wiedzieli, jak sobie radziæ z ich niedorozwojem. Taki stan rzeczy trwa³ w naszym krêgu cywilizacyjnym przez d³ugie dekady. W Polsce procesy te nie by³y a¿ tak bardzo
racjonalne jak w innych, bardziej nowoczesnych spo³eczeñstwach. By³o to
bardziej siermiê¿ne, bo nasze spo³eczeñstwo nie by³o a¿ tak nowoczesne
ze wzglêdu na istnienie ¿elaznej kurtyny, przez któr¹ nie przedostawa³y
siê najnowoczeniejsze trendy. Tak wiêc u nas gigantycznych instytucji totalnych przeznaczonych na kilka tysiêcy osób  tak jak to by³o na przyk³ad
w Stanach Zjednoczonych i w innych bardziej nowoczesnych i racjonalnych
krajach Europy Zachodniej  nie by³o. Sytuacjê w Stanach Zjednoczonych
opisa³ Erving Goffman: Szpitale psychiatryczne istniej¹ w naszym spo³eczeñstwie nie dlatego, ¿e dyrektorzy, psychiatrzy i salowi chc¹ mieæ pracê;
istniej¹, poniewa¿ jest na nie zapotrzebowanie. Gdyby dzi zamkniêto wszystkie szpitale psychiatryczne w jakiej okolicy, jutro krewni, policja i sêdziowie
podnieliby krzyk o nowe; ci prawdziwi klienci szpitali psychiatrycznych
domagaliby siê instytucji zaspokajaj¹cych ich potrzeby (Goffman 2011: 358).
Szpital psychiatryczny nie powsta³ wiêc, zdaniem Goffmana, w celu realiza32
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cji potrzeb chorych psychicznie. Powsta³ raczej w celu realizacji potrzeb prawdziwych klientów, czyli przedstawicieli spo³eczeñstwa.
W Polsce g³upki wiejskie po wsiach siê pêta³y, odgrywaj¹c ró¿ne kolorowe,
choæ niezbyt chwalebne role spo³eczne. Nie bylimy w czo³ówce nowoczesnoci, ale do nas równie¿ ten klimat racjonalnoci siê przedosta³. Do koñca lat
siedemdziesi¹tych spucizna traktowania osób niepe³nosprawnych intelektualnie jako kogo bezwartociowego, kto hamuje nasz potencja³ rozwojowy, by³a
przemo¿na. Nauki spo³eczne tê wizjê forsowa³y. To, ¿e wspó³czenie taki sposób mylenia o osobach upoledzonych umys³owo jest ca³y czas obecny w spo³ecznej wiadomoci, wynika z tego, ¿e wiadomoæ spo³eczna jest konserwatywna, nie zmienia siê tak ³atwo. Dobrymi chêciami jest piek³o wybrukowane
 nie mo¿na zmieniæ wiadomoci spo³ecznej moc¹ dobrej woli. Krok po kroku to siê jednak zmienia. Proces tej zmiany rozpocz¹³ siê pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX w., zgodnie z postulatem: wypuciæ tych ludzi ze szpitali psychiatrycznych, z ró¿nych instytucji totalnych i pozwoliæ im byæ razem
z nami. Osoby te towarzysz¹ nam od niedawna. To, ¿e doros³oæ jest problemem, który siê dopiero niedawno objawi³, wynika z tego, ¿e osoby te jako
dzieci zaczê³y z nami mieszkaæ dopiero w latach osiemdziesi¹tych. One dopiero teraz dorastaj¹. Dlatego jest to problem pokoleniowy. Jest to problem rodzin, które pod koniec lat siedemdziesi¹tych jako pionierzy przeciwstawili siê
nowoczesnym trendom i nie oddali swoich dzieci do zak³adów opiekuñczych.

Wspó³czesne mechanizmy inkluzji spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych intelektualnie
Obecnie jestemy wiadkami istnienia pokolenia, które wychowa³o swoje upoledzone umys³owo dzieci w rodzinie. Co siê z tymi dzieæmi dzieje
póniej, kiedy staj¹ siê doros³e, uczymy siê tego na w³asnym przyk³adzie.
My, jako pokolenie, jestemy jednym z pierwszych pokoleñ, które dowiadcza na w³asnej skórze tego, co z nimi w doros³oci bêdzie siê dzia³o. System
edukacji, zaprojektowany kilka dekad temu, zosta³ w pewien sposób dostosowany do potrzeb osób upoledzonych umys³owo. System edukacji specjalnej jest w Polsce bardzo dobrze rozwi¹zany  jest to system przeznaczony dla
osób z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia specjalnego. Mog¹ one wybraæ
najró¿norodniejsz¹ karierê edukacyjn¹. Jest ona bardzo elastyczna, bardzo
zindywidualizowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb (Kukla, Duda,
Czerw-Bajer 2011: 958). Na tle europejskim nie mamy siê czego wstydziæ.
Ju¿ kilkanacie czy kilkadziesi¹t lat praktykowalimy, jak to siê robi.
Teraz stoimy u progu nowych wyzwañ. Jednym z najwa¿niejszych jest
problem zatrudnienia. Podejmowane s¹ jedne z pierwszych prób. Sytuacja
33
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osób niepe³nosprawnych intelektualnie na rynku pracy jest zdecydowanie
ró¿na od sytuacji innych niepe³nosprawnych znajduj¹cych siê w normie intelektualnej. Upoledzeni umys³owo w tej sferze dyskryminowani s¹ chyba
najbardziej (Giermanowska 2013: 274279). Kolejny problem: samodzielne
mieszkalnictwo (Zakrzewska-Manterys 2017b: 197232). Nastêpny: autonomia wyborów, stylów ¿ycia. Czy za³o¿yæ rodzinê? Czy posiadaæ dzieci?
Czy uprawiaæ seks? S¹ to ca³y czas pytania, które wynikaj¹ z nowego postawienia problemu spo³ecznego. Postawionego inaczej ni¿ kilka dekad wczeniej.
Dlaczego tak trudno jest znaleæ rozwi¹zania systemowe? Z pewnych
biurokratycznych powodów, rentowych, administracyjnych i innych, niepe³nosprawni intelektualnie s¹ podkategori¹ ogólnie rozumianych niepe³nosprawnych. Z tego powodu rodzaje wsparcia, wynikaj¹ce na przyk³ad z operowania kategori¹ beneficjentów projektów unijnych, aby unikn¹æ
dyskryminacji, oferuj¹ jednakowe wsparcie ró¿nym kategoriom beneficjentów. Uzale¿niano wsparcie od stopnia niepe³nosprawnoci, a nie od jej rodzaju. St¹d absurdalne pomys³y oferowania wsparcia osobom niepe³nosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym w postaci pisania
CV czy listów motywacyjnych potrzebnych do rozmowy kwalifikacyjnej1.
Takie umiejêtnoci okrelonym beneficjentom nigdy w ¿yciu siê nie przydadz¹, ale uczenie tych umiejêtnoci zak³ada³ projekt. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e skutki traktowania upoledzonych umys³owo jako podkategorii niepe³nosprawnych w pewnych kontekstach odgrywaj¹ rolê emancypacyjn¹
i nale¿y je wspieraæ. Ale w pewnych przypadkach s¹ dysfunkcyjne, bo gubi¹
specyfikê tych ludzi. Dzieje siê tak dlatego, ¿e w pewnych ¿yciowych kontekstach mo¿na powiedzieæ, ¿e niepe³nosprawni intelektualnie nie s¹ podgrup¹ niepe³nosprawnych, ale s¹ przeciwstawieni wszystkim innym niepe³nosprawnym. Inni niepe³nosprawni bardzo chêtnie siê od nich od¿egnuj¹,
w myl zasady my nie jestemy upoledzeni. Has³o równociowe wszyscy
jestemy tacy sami dotyczy innych niepe³nosprawnoci, nie upoledzenia
umys³owego. Niepe³nosprawny mo¿e powiedzieæ: Co prawda nie widzê,
nie s³yszê, je¿d¿ê na wózku, mam ró¿ne dysfunkcje, ale przecie¿ nie jestem
g³upi. Jestem taki jak wy, tak samo kocham, tak samo mam nadziejê, tak
samo mam subteln¹ duszê. Mogê wnieæ swój indywidualny cenny wk³ad
w rozwój naszego wspólnego spo³eczeñstwa. Mo¿na to powiedzieæ o wszystkich innych niepe³nosprawnych oprócz upoledzonych umys³owo. Dlatego
s¹ oni nieatrakcyjni spo³ecznie, nie maj¹ swojego lobby. Wszyscy siê od nich
odcinaj¹. Oni s¹ brzydcy, nieatrakcyjni, g³upi. Nie maj¹ mo¿liwoci bycia
1

Zob. http:// www.centrumdzwoni/nasza-oferta
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subtelnym cz³owiekiem jak inni niepe³nosprawni. Jest to kolejny powód, dla
którego rozwi¹zywanie ich problemów nie nastêpuje ³atwo.
Nastêpny powód to fakt, ¿e jest ich bardzo ma³o. Niepe³nosprawnych
w spo³eczeñstwie jest oko³o 14%, sporód nich niepe³nosprawni intelektualnie stanowi¹ niewielki procent. W populacji ogólnej niepe³nosprawnych intelektualnie jest oko³o 1%, z tego 75% stanowi¹ niepe³nosprawni w stopniu
lekkim, którzy wymagaj¹ specyficznego wsparcia, ale odmiennego ni¿ to,
które jest potrzebne osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe³nosprawnoci (Pietras i in. 2012: 4243). Funkcjonowanie spo³eczne osób
z lekkim stopniem niepe³nosprawnoci intelektualnej to odrêbny wa¿ny i trudny
problem. Wchodz¹ tu w grê czynniki spo³eczne, kulturowe, przemocy symbolicznej i wiele innych czynników. Natomiast normalni nienormalni to s¹
osoby niepe³nosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym
lub g³êbokim. Jest ich w spo³eczeñstwie kilkanacie promili. Kogo oni w ogóle
obchodz¹? Oni nikogo nie obchodz¹.
Rozwi¹zania dotycz¹ce ich sytuacji egzystencjalnej s¹ przygotowywane
przez urzêdników, którzy nie widzieli ich na oczy, tylko siê teoretycznie nauczyli na studiach, kim oni s¹ (Barnes, Mercer 2008: 39). Nie trzymali nigdy
takiej osoby za rêkê, nigdy nie zamienili z ni¹ s³owa. Tak naprawdê w ogóle
nie wiedz¹, co to jest upoledzenie umys³owe. Im siê wydaje, ¿e jak co takim osobom zaproponuj¹, to one ochoczo bêd¹ chcia³y z tego skorzystaæ. To
jest nieprawda. O tym, kim jest osoba upoledzona umys³owo, wie kto, kto
pozna³ j¹ i jej problemy od podszewki. I to niekoniecznie jest rodzic. Bo
kolejny problem polega na tym, ¿e rodzice maj¹ sk³onnoæ do nadopiekuñczoci, noszenia ró¿owych okularów, zamykania oczu na ewidentne przejawy upoledzenia. Natomiast teoretyczna wiedza o upoledzeniu umys³owym hamuje rozwi¹zania systemowe dotycz¹ce ich specyfiki. Coraz szerszy
rezonans w spo³eczeñstwie ma stwierdzenie, ¿e upoledzenie umys³owe nie
jest niepe³nosprawnoci¹, nie jest dysfunkcj¹. Jest pewnym rodzajem przywi¹zania do codziennoci. Ka¿dy ma swój rodzaj sznurka, którym jest przywi¹zany do ziemi, nikt nie jest wolnym duchem, ka¿dy musi siê liczyæ z twardymi realiami. My mamy swój sposób przywi¹zania do ziemi, a oni maj¹
swój.
Wyra¿enie cz³owiek z niepe³nosprawnoci¹ akcentuje to, ¿e piêkno cz³owieczeñstwa nie jest naruszone przez niepe³nosprawnoæ. Wskazuje, ¿e niepe³nosprawnoæ jest tylko mask¹, pod któr¹ ukrywa siê prawdziwy cz³owiek i trzeba tê prawdê o nim wydobyæ z ukrycia i siê z nim zakolegowaæ.
Osobicie jednak jestem przeciwna u¿ywaniu pojêcia cz³owiek z niepe³nosprawnoci¹, poniewa¿ nie ma siê czego wstydziæ, upoledzenie umys³owe
nie jest niczym uw³aczaj¹cym piêknu cz³owieczeñstwa. Niepe³nosprawnoæ
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intelektualna nie jest dysfunkcj¹, ale jest piêknem. Musimy siê nauczyæ nie
tego, aby j¹ wyrugowaæ z cz³owieka, ale aby j¹ kochaæ w tym cz³owieku. On
jest, jaki jest, bo jest upoledzony, a nie mimo upoledzenia. Upoledzenie
umys³owe jest nienaprawialne. Iluzj¹ ostatnich dekad jest nacisk na unormalnianie upoledzonych. Po to, aby mogli byæ pe³noprawnymi cz³onkami
spo³eczeñstwa, musimy siê nauczyæ kochaæ ich takich, jakimi s¹. Dostrzegaæ,
¿e upoledzenie jest piêkne i oznacza, ¿e nie chodzi o to, ¿e my mo¿emy im
co daæ jako terapeuci i naprawiacze ich po¿a³owania godnego stanu, ale oni
te¿ nam mog¹ wiele daæ. Têdy droga do zaakceptowania doros³oci osób
upoledzonych umys³owo jako naszych blinich, a nie podopiecznych.

Uwagi koñcowe
Obraz osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ malowany przez specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej nie jest zbyt buduj¹cy. Nie odzwierciedla ¿ywych ludzi z krwi i koci krz¹taj¹cych siê po swej codziennoci, zawi¹zuj¹cych przyjanie czy romanse, za¿ywaj¹cych przyjemnoci czy
rozkoszy. Przypomina raczej opisy nieboszczyka w prosektorium, le¿¹cego
nago na zimnym stole. Mo¿na powiedzieæ wiele o jego fizjologii, szczegó³owo i naukowo opisaæ patologie i dysfunkcje jego cia³a. Snuæ rozwa¿ania,
jakie to zaburzenia sfery intelektualnej (Chrzanowska 2018: 240) trapi³y
go za ¿ycia.
W ostatnio wydanym (w 2018 r.) podrêczniku pedagogiki specjalnej,
uznanym przez jednego z recenzentów za gigantyczne zadanie twórcze [ ]
w którym autorka pos³uguje siê twardymi danymi empirycznymi i poprawn¹
terminologi¹ naukow¹2 o osobach niepe³nosprawnych intelektualnie mówi
siê w kategoriach deficytów, a opis rozwoju poznawczego, zdolnoci komunikacyjnych czy funkcjonowania spo³ecznego (Chrzanowska 2018: 272
284) powoduje cierpniêcie skóry. Na ka¿dym kroku dochodzi do obni¿enia
[czego] w stosunku do normy (s. 276); nie przekraczania [jakiego] stadium (ibidem); b³êdnego ujmowania [czego] (ibidem); ograniczania
mowy werbalnej [do czego] (s. 277); s³abego kontrolowania [czego] (s.
279); zaburzeñ w [jakim] obszarze (ibidem). Nie wszystkie opisy s¹ negatywne  osoby niepe³nosprawne intelektualnie co jednak pozytywnie mog¹,
ale zawsze jako co prostego  wykonywanie prostych prac, rozumienie
prostych sytuacji spo³ecznych (ibidem).

2
Fragment recenzji autorstwa Amadeusza Krausego, zamieszczony na czwartej stronie ok³adki publikacji I. Chrzanowskiej (2018).
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Powy¿sze zdania, wyra¿one w poprawnej terminologii naukowej dotycz¹ pewnych osób traktowanych jako obiekty naukowego, scjentystycznego
poznania. Czy opisy te by³yby zdecydowanie ró¿ne, gdybymy jako obiekty
podstawili nas samych? Nie s¹dzê. Wiêkszoæ z nas te¿ niezdarnie porusza
siê po ¿yciu i ma mnóstwo poznawczych i komunikacyjnych wpadek.
Wytykanie ich nam nie nale¿y do dobrego tonu. Jednak wytykanie takie
w stosunku do osób niepe³nosprawnych intelektualnie nie jest traktowane
jako nietakt, ale jako wyra¿anie stanowiska naukowego, co przybiera nobilituj¹ce miano specjalisty w dziedzinie pedagogiki specjalnej.
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Artyku³y i studia
MARIA AGNIESZKA PASZKOWICZ

Podmiotowoæ osób z niepe³nosprawnociami
w wietle wyników badañ zatrudnialnoci
The article presents selected definitions of the subject and subjectivity of a human
being and the concept of employability, in the terms of R. McQuaid and C. Linsay.
Further in, it tackles the portion of employability research results concerning the
subjectivity of people with disabilities. K. Gorlach and Z. Serêgas subjectivity levels
were used for the description. The article ends with conclusions from the analysis.
Keywords: subject, subjectivity, employability, persons with disabilities

Wstêp
Od staro¿ytnoci kolejne pokolenia badaczy zastanawia³y siê i nadal zastanawiaj¹ nad istot¹ podmiotowoci cz³owieka. Zagadnienie to do dzi pozostaje aktualne. Wraz z postêpuj¹c¹ specjalizacj¹ pracy, zmianami zachodz¹cymi na rynku pracy i w sferze zarz¹dzania uwidoczniaj¹ siê procesy
deprecjacji podmiotowoci cz³owieka. Wielu ludzi ma poczucie utraty wp³ywu na swoje ¿ycie zawodowe. Dlatego warto przyjrzeæ siê temu, czym jest
podmiotowoæ i zdiagnozowaæ niedostatki w tym zakresie. Tylko dziêki diagnozie mo¿e dojæ do uwiadomienia skali problemu i podjêcia adekwatnych rodków zapobiegaj¹cych uprzedmiotowieniu pracowników.
Celem pracy na p³aszczynie teoretycznej jest zaprezentowanie (w wietle literatury przedmiotu) wybranych aspektów podmiotowoci i zatrudnialnoci osób z niepe³nosprawnociami oraz mo¿liwoci powi¹zania obu koncepcji dla lepszego zrozumienia funkcjonowania cz³owieka (w szczególnoci
niepe³nosprawnego) na rynku pracy. Na p³aszczynie empirycznej celem jest
pokazanie tych wyników autorskich badañ zatrudnialnoci, w których przejawia siê podmiotowoæ cz³owieka.
Artyku³ sk³ada siê z czterech czêci. W pierwszej czêci zaprezentowano
wybrane sposoby definiowania podmiotowoci cz³owieka z interdyscyplinarnej perspektywy. W czêci drugiej przedstawiono za³o¿enia koncepcji zatrudnialnoci. Trzecia czêæ odnosi siê do metodyki badañ. W czwartej czêci
aspekty podmiotowoci cz³owieka zosta³y powi¹zane z wynikami badañ powiêconych zatrudnialnoci osób z niepe³nosprawnociami. Opracowanie
koñcz¹ wnioski z przeprowadzonych analiz.
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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Pojêcie podmiotu i podmiotowoci
Pojêcia podmiot i podmiotowoæ pojawi³y siê na gruncie filozofii i stamt¹d przesz³y do innych nauk, na przyk³ad teologii i etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, nauk politycznych, a tak¿e teorii organizacji i zarz¹dzania. Mimo i¿ s¹ to pojêcia, z którymi czêsto spotykamy siê w literaturze
przedmiotu, to do dzi nie uda³o siê badaczom uzgodniæ ostatecznych, powszechnie akceptowanych ich definicji. Wielu autorów zwraca uwagê na ich
nieostroæ, wieloznacznoæ i wielozakresowoæ, a niekiedy równie¿ na kontrowersyjnoæ (m.in. Danel 2009; Drwiêga 2016; Molesztak 1999; Szostak 2016; Zawadzka 2013; Zygad³o 2016).
Wed³ug niektórych autorów podmiotem mo¿e byæ wy³¹cznie jednostka
(Kotarbiñski 1999), wed³ug innych  jednostka lub zbiorowoæ (Czerepaniak-Walczak 2006; Reykowski 1988; Sztompka 1988). W ujêciu metafizycznym podmiotem jest ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od okresu ¿ycia i poziomu w³adz umys³owych (Horowski 2009), a w ujêciu funkcjonalnym cz³owiek
staje siê podmiotem  dojrzewa wraz z rozwojem rozumu i woli, a zatem staje
siê jednostk¹ sprawuj¹c¹ kontrolê wiadomie i w takim zakresie, w jakim
o tym sama zadecydowa³a (Horowski 2009; Kotarbiñski 1999; Mazurkiewicz, Uryniak 2006). Podmiotem jest ten, kto okazuje si³ê lub wywo³uje skutek (Giddens 2006); kto wp³ywa na przebieg zdarzeñ, ¿ywi przekonanie, i¿
wywo³uje zmiany oraz ma poczucie wartoci samego siebie (Zygad³o 2016);
byt, który wp³ywa na zdarzenia, w których uczestniczy, dzia³a zgodnie z w³asn¹ wol¹ i z nastawieniem na zmianê zarówno siebie, jak i szeroko pojêtego
otoczenia (Czerepaniak-Walczak 2006); kto zachowuje umiejêtnoæ odmowy, gdy dzieje siê co niezgodnego z jego wol¹ (Whittington 1992).
Podmiotowoæ jest okrelana jako cecha osoby lub zbiorowoci (Czerepaniak-Walczak 2006; Reykowski 1988; Sztompka 1988); wewnêtrzna organizacja cz³owieka (Tomaszewski 1977); zdolnoæ (Horowski 2009; Ratajczak 1992; Tomaszewski 1977); umiejêtnoæ (Giddens 2006; Tomaszewski
1977); aktywnoæ (G³odkowska 2014; Mazurkiewicz, Uryniak 2006; Sztompka 1988); uwiadomiona dzia³alnoæ (Korzeniowski 1983); orientacja (Kozielecki 1076); poczucie wp³ywu (Sztompka 1988; Timoszenko 1992); relacja z otoczeniem (Wilsz 2008) czy pe³nienie roli (Wielecki 2003).
Podmiotowoæ przeciwstawiana jest te¿ uprzedmiotowieniu (reifikacji).
Jak podkrelaj¹ Krzysztof Gorlach i Zygmunt Serêga (1988: 57), [ ]
podmiotowoæ realizuje siê w praktyce. Tylko takie dzia³anie, które jest przez
jednostkê kontrolowane, jest wyrazem podmiotowoci. Kontrola ta polega
na rozumieniu przez jednostkê tego, co robi, przewidywania kolejnych etapów dzia³ania, konfrontowaniu dzia³ania z celem wyjciowym oraz innymi
40
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wartociami i standardami, wprowadzaniu zmian kierunku dzia³ania, wreszcie na ocenie tych zmian.
Niektórzy autorzy zwracaj¹ uwagê na stopniowalnoæ poczucia podmiotowoci. Przyk³adowo Krzysztof Korzeniowski (1983: 56) pisa³: poczucie
podmiotowoci to zdanie sobie sprawy, ¿e stopieñ, w jakim jest siê twórc¹
zdarzeñ i stanów oraz/lub autorem znaczeñ, jest zgodny z posiadanymi w tym
zakresie standardami czy oczekiwaniami i jest ono konsekwencj¹ porównania tego, co jednostka opieraj¹c siê na w³asnych wartociach zamierza³a
zrobiæ, z tym, co rzeczywicie zrobi³a. Poczucie podmiotowoci mo¿e byæ
zatem znaczne, mimo obiektywnie miernych efektów, i niewielkie, choæ efekty
wygl¹daæ mog¹ imponuj¹co.
W kontekcie pracy ludzkiej Franciszek Janusz Mazurek uwa¿a cz³owieka za podmiot bêd¹cy sprawc¹ pracy ludzkiej (Mazurek 1993: 6). Wed³ug
Tadeusza P³u¿añskiego jednym z wa¿niejszych róde³ wartoci podmiotowoci jest szeroko pojêty proces pracy, przebiegaj¹cy wszêdzie tam, gdzie cz³owiek kszta³tuj¹co dzia³a na materialny przedmiot, ideê lub drugiego cz³owieka (P³u¿añski 1983: 140). W procesie pracy dokonuje siê przejcie od cz³owieka
 przedmiotu (rozumianego jako czêæ przyrody) do cz³owieka  podmiotu.
Zofia Ratajczak (1992: 149) zdefiniowa³a podmiotowoæ w pracy jako
zdolnoæ cz³owieka do nadawania znaczeñ zdarzeniom i sytuacjom oraz
zdolnoæ do wywierania wp³ywu na bieg spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem instytucji, w której przebiega jego praca. Rozró¿ni³a ona dwa jej aspekty:
potrzebê podmiotowoci (np. wp³ywu, rozumienia, autonomii, niezale¿noci) oraz poczucie podmiotowoci (poczucie, ¿e potrzeba ta jest zaspokojona
w zadowalaj¹cym stopniu). Autorka zwróci³a uwagê na rodowisko pracy
i jego znacz¹cy wp³yw na funkcjonowanie pracownika. Wp³yw ten mo¿e mieæ
charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny: rodowisko pracy zarówno
fizyczne, jak i spo³eczne jest »odpowiedzialne« z jednej strony za powstawanie sytuacji zagra¿aj¹cych podmiotowoci cz³owieka, z drugiej za  jest jednym z najbogatszych róde³ wsparcia spo³ecznego dla ogromnej liczby ludzi
w³¹czonych, z koniecznoci i z wyboru, w proces pracy zawodowej (ibidem, s. 157).
W podobnym duchu pisa³ Andrzej Zygad³o (2016: 7879): [ ] w pracy, jak w ka¿dej innej aktywnoci, cz³owiek mo¿e byæ przedmiotem popychanym przez bodce, niesionym przez bieg wydarzeñ lub manipulowanym
przez innych, jak i podmiotem d¹¿¹cym do okrelonych celów, odpowiedzialnym za to, co robi. Podmiotowoæ dzia³añ ludzkich w pracy zawodowej
wystêpuje dopiero wtedy, gdy czynnoci cz³owieka wynikaj¹ z jego autentycznych potrzeb i zainteresowañ. Te dzia³ania powinny powodowaæ pojawienie siê zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych gratyfikacji  moto41
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rów dzia³ania. Pe³ni¹ one rolê wzmocnieñ w stosunku do okrelonych zachowañ.
Z kolei Jolanta Wilsz okreli³a podmiotowoæ pracownika jako tak¹ relacjê cz³owieka z otoczeniem, w której nie tylko ma on poczucie podmiotowoci, ale w trakcie jej trwania zwiêksza je (Wilsz 2008: 24). Poczucie to wynika
z bycia wiadomym sprawc¹ zdarzeñ, które maj¹ swoje ród³o w indywidualnych preferencjach i predyspozycjach pracuj¹cego, ze wiadomoci zmian, które
zachodz¹ w samym podmiocie dzia³aj¹cym (pracowniku) pod wp³ywem interakcji z otoczeniem, a tak¿e z poczucia odpowiedzialnoci za podejmowane dzia³ania. Relacjê cz³owieka z inn¹ osob¹ badaczka nazywa relacj¹ dwupodmiotow¹: [ ] w takiej relacji ka¿dy z jej uczestników powinien
traktowaæ drugiego uczestnika jako podmiot, co jest równoznaczne z uszanowaniem i umo¿liwieniem drugiej osobie zaspokajania potrzeby podmiotowoci, przez respektowanie jej autonomicznoci, to¿samoci, odrêbnoci,
a tak¿e sprzyjanie, a co najmniej nieutrudnianie jej samorealizacji, w efekcie której powinno wzrastaæ poczucie podmiotowoci obydwu osób (ibidem, s. 24).
Cech¹ takiej relacji powinna byæ równoprawnoæ obydwu podmiotów, tzn.
ka¿dy uczestnik tej relacji powinien uznawaæ indywidualne preferencje i predyspozycje oraz wynikaj¹ce z nich dzia³ania drugiego uczestnika, czyli jego
podmiotowoæ, powinien wiêc mieæ poczucie podmiotowoci w³asnej i respekt dla podmiotowoci cudzej (ibidem).
Literatura przedmiotu w odniesieniu tylko do osób z niepe³nosprawnociami skupia siê w szczególnoci wokó³ procesów edukacji, rzadziej  rehabilitacji i integracji. W edukacji zak³ada siê wsparcie ka¿dego (a wiêc równie¿ niepe³nosprawnego) cz³owieka w procesie rozwoju poprzez zaoferowanie
us³ug edukacyjnych adekwatnych do jego potrzeb i mo¿liwoci. Wymaga to
podejcia opartego na równoci, akceptacji, zrozumieniu i szacunku. W procesie kszta³cenia spotykaj¹ siê dwa podmioty: nauczyciel i uczeñ. Rol¹ nauczyciela jest podejmowanie dzia³añ kszta³tuj¹cych i wzmacniaj¹cych podmiotowoæ ucznia, tzn. takich, w których trakcie (Jakowicka 1993: 19): (1)
podejmuje on dzia³ania z w³asnej woli i chêci; (2) ma mo¿liwoæ wyboru
sposobów i rodków wykonania zadañ; (3) cele i zadania wykonuje przede
wszystkim sam, a dopiero w razie wyst¹pienia nadmiernych trudnoci prosi
o pomoc; (4) sam ma wp³yw na akceptacjê lub odrzucenie rezultatów swej
dzia³alnoci (przebiegu pracy i konkretnego efektu). Zatem uczeñ traktowany podmiotowo ma mo¿liwoæ: zg³aszania inicjatyw; wyboru partnerów;
podejmowania decyzji; wyboru wartoci, norm i celów ¿yciowych; formu³owania celu lub kierunku dzia³ania, formu³owania i rozwi¹zywania problemów;
wybierania lub tworzenia programu dzia³ania, uczestniczenia w doborze treci
i metod pracy i sprawowania kontroli nad jej realizacj¹; wspó³kontrolowania
42
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efektów pracy w³asnej i kolegów: oceniania sposobu realizacji celu i zaprzestania lub kontynuacji dzia³añ (Ko³odziejska 2001: 11; Radziewicz 1992: 64).
Stwarzanie osobom z niepe³nosprawnoci¹ odpowiednich warunków do
rozwoju jest tym wa¿niejsze, ¿e zwykle konsekwencj¹ posiadanej (wrodzonej
lub nabytej) dysfunkcji jest wyst¹pienie trwa³ych zmian osobowoci. Szczególnie osoby dowiadczaj¹ce niepe³nosprawnoci od urodzenia cechuje miêdzy innymi zwiêkszony poziom lêku, zmniejszone poczucie bezpieczeñstwa
(Bielecki 2009: 203204), brak wiary we w³asne si³y czy poczucie ni¿szoci
(Pañczyk 1998: 104).
Jednak¿e realizacja podmiotowoci w edukacji nastrêcza sporo trudnoci. W praktyce niewiele pozostaje miejsca na samodzielnoæ i twórczoæ
uczniów. Nauczyciele s¹ zobowi¹zani do realizacji celów i treci wynikaj¹cych z krajowych programów kszta³cenia dla poszczególnych poziomów nauczania. Jak zauwa¿yli miêdzy innymi Ryszard Radwi³owicz (1986: 24) i Julian Radziewicz (1992: 64), autentycznie podmiotowe podejcie do uczniów
nale¿y do rzadkoci; w procesie kszta³cenia uczniowie s¹ traktowani znacznie czêciej przedmiotowo ni¿ podmiotowo. Podejmowane próby upodmiotowienia nale¿¹ do wyj¹tków.
Poniewa¿ ka¿da osoba ludzka mo¿e zaj¹æ odpowiednie miejsce w spo³eczeñstwie (zgodnie z jej mo¿liwociami i aspiracjami), ma prawo do wolnoci od przymusu i prawo wyboru (w szczególnoci w³asnego rozwoju i drogi
¿yciowej), to oznacza, ¿e mo¿e równie¿ zrezygnowaæ z jakiejkolwiek rehabilitacji i udzia³u w spo³eczeñstwie. Jak zauwa¿y³ Stanis³aw Kowalik (1996:
51, 54), podjêcie decyzji o poddaniu siê rehabilitacji oznacza jednoczenie
zgodê na podleganie pewnemu przymusowi, gdy¿ proces rehabilitacji jest
celowym dzia³aniem, ukierunkowanym na uzyskanie zamierzonych rezultatów, a ka¿dy skutecznie wywierany wp³yw na drugiego cz³owieka jest naruszeniem jego niezale¿noci. Zatem poddanie siê rehabilitacji oznacza koniecznoæ rezygnacji z w³asnej podmiotowoci.
Realizacja idei podmiotowoci napotyka na trudnoci zwi¹zane z sam¹
istot¹ niepe³nej sprawnoci. Niepe³nosprawnoæ czêsto stanowi przyczynê
podmiotowych ograniczeñ, powoduj¹c uzale¿nienie osób ni¹ dotkniêtych od
wsparcia innych, ograniczaj¹c (uniemo¿liwiaj¹c) aktywnoæ, sprawczoæ czy
decyzyjnoæ. St¹d te¿ rodz¹ siê pytania: [ ] na ile i w jakim zakresie osobie
z g³êbsz¹, g³êbok¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, z najciê¿szymi, z³o¿onymi
dysfunkcjami rozwojowymi mo¿na przypisaæ takie okrelenia, jak »jest autonomiczna«, »dokonuje wyborów«, »jest wiadoma celów swojego dzia³ania«, »jest
sprawcza« czy te¿ »decyzyjna«? (G³odkowska 2014: 9394). W podobnym
duchu wypowiada³ siê równie¿ Adam Mikrut (2013: 388). Otwarte pozostaje pytanie postawione przez Czes³awa Kosakowskiego (2003: 50), czy pod43
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miotowe ograniczenia s¹ nastêpstwem stanu jednostki, niemocy pedagogicznej czy obu tych przyczyn ³¹cznie?
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e wspólnymi elementami pojêcia podmiotowoci s¹: poczucie sprawstwa, odpowiedzialnoæ, proaktywnoæ i dynamizm. Poczucie sprawstwa odzwierciedla zdolnoæ wywierania wp³ywu na
otoczenie materialne i spo³eczne. £¹czy siê z nim odpowiedzialnoæ zwi¹zana
z ponoszeniem konsekwencji podejmowanych decyzji. Proaktywnoæ  w odró¿nieniu od reaktywnoci  zak³ada wychodzenie z inicjatyw¹, a nie proste reagowanie na bodce. Dynamizm dotyczy zmian zachodz¹cych w cz³owieku pod wp³ywem zmian zachodz¹cych w otoczeniu i w samym cz³owieku
(np. rozwój, samodoskonalenie). Za podmiotowoæ cz³owieka (w szczególnoci niepe³nosprawnego) w znacznej mierze odpowiada rodowisko, w jakim funkcjonuje dana jednostka  zarówno to o charakterze spo³ecznym (np.
sieci spo³eczne, wsparcie osób znacz¹cych: krewnych, przyjació³ lub nauczycieli), jak i fizycznym (m.in. klimat, ukszta³towanie przestrzeni, fizyczne bariery lub ich brak). Bariery mog¹ce w znacznym stopniu ograniczyæ sprawstwo osoby s¹ ró¿norodne, miêdzy innymi w wypadku osoby poruszaj¹cej
siê na wózku inwalidzkim zamieszkanie w ma³ej miejscowoci bez dostêpu
do komunikacji publicznej ogranicza mo¿liwoci zatrudnienia lub realizacjê
roli radnego czy parlamentarzysty.

Koncepcja zatrudnialnoci
Pojêcie zatrudnialnoci (employability) jest tak¿e ró¿nie definiowane: w literaturze przedmiotu mo¿na obecnie znaleæ kilkadziesi¹t definicji tego pojêcia. Jedn¹ z bardziej popularnych jest definicja zaproponowana przez Jima
Hillagea i Emmê Pollard (1998: 2), zgodnie z któr¹ zatrudnialnoæ to indywidualna zdolnoæ do uzyskania pocz¹tkowego zatrudnienia, utrzymania
zatrudnienia, zmiany ról w tej samej organizacji, zdobycia nowego zatrudnienia, jeli jest to konieczne, oraz zachowania sta³ej i dostatecznie satysfakcjonuj¹cej pracy. Poniewa¿ na mo¿liwoci znalezienia siê na rynku pracy i utrzymania siê w zatrudnieniu wp³ywa wiele ró¿nych czynników, Roland McQuaid
i Colin Lindsay (2005: 209210) opracowali interaktywny model zatrudnialnoci. Obejmuje on wiele czynników, które zosta³y uszeregowane w trzy
podstawowe grupy: czynniki jednostkowe oraz czynniki zwi¹zane z otoczeniem bezporednim (bli¿szym) i porednim (dalszym).
Czynniki jednostkowe obejmuj¹ te cechy i umiejêtnoci cz³owieka w zakresie zatrudnialnoci, które mog¹ byæ zastosowane w trakcie poruszania siê
po rynku pracy. W szczególnoci nale¿¹ do nich kompetencje i kwalifikacje
zawodowe, mobilnoæ i zdolnoæ do adaptacji na zmieniaj¹cym siê rynku
44
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pracy, ale tak¿e charakterystyki demograficzne, zdrowie i dobrostan cz³owieka. Przyk³adowo, wród osób z niepe³nosprawnociami wskanik skolaryzacji (zw³aszcza na poziomie wy¿szym) jest ni¿szy ni¿ wród osób sprawnych; ograniczenia mobilnoci dotycz¹ osób z dysfunkcjami narz¹du ruchu,
niewidomych, a tak¿e osób z obni¿on¹ wydolnoci¹ fizyczn¹ organizmu czy
z wiêkszym upoledzeniem umys³owym.
W grupie czynników otoczenia bli¿szego znalaz³ siê stan gospodarstwa
domowego. Sk³adaj¹ siê nañ miêdzy innymi takie obowi¹zki wobec bli¿szej
i dalszej rodziny, jak opieka czy zobowi¹zania finansowe (np. alimentacyjne), pozafinansowe (emocjonalne, czasowe), a tak¿e dostêp do mieszkania
(domu) jako bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb cz³onków
gospodarstwa domowego. Istotny jest dostêp do transportu indywidualnego
czy publicznego. Zwraca siê równie¿ uwagê na dostêp do zasobów finansowych i pozafinansowych, pochodz¹cych zarówno ze róde³ formalnych, jak
i nieformalnych. Wa¿na jest równie¿ kultura pracy funkcjonuj¹ca w rodzinie, wród rówieników, przyjació³ i znajomych, jak równie¿ w spo³ecznoci
lokalnej. Podejcie do pracy, z którym styka siê dana osoba, mo¿e (choæ nie
zawsze) wspieraæ poszukiwanie pracy i utrzymanie siê w niej (Kamierczyk
2008).
W grupie czynników otoczenia dalszego wylicza siê czynniki wynikaj¹ce
z polityki spo³eczno-gospodarczej pañstwa o charakterze mikro (jak cechy
regionalnego rynku pracy czy specyfika dostêpnych wakatów) lub makro
(jak za³o¿enia polityki zatrudnienia, prawo reguluj¹ce kwestie aktywizacji
zawodowej i zatrudniania).
W koncepcji zatrudnialnoci  podobnie jak w przypadku podmiotowoci  widoczny jest wp³yw rodowiska (otoczenia) na cz³owieka. Wp³yw ten
powoduje, ¿e na przyk³ad ró¿ne osoby maj¹ce takie samo wykszta³cenie, p³eæ
i wiek mog¹ znajdowaæ siê w ró¿nej sytuacji na rynku pracy: pracowaæ, byæ
osob¹ bezrobotn¹ lub wycofaæ siê z niego.

Za³o¿enia badawcze zatrudnialnoci
Zrealizowane badania zatrudnialnoci mia³y na celu zdiagnozowanie
potencja³u osób z niepe³nosprawnociami w kontekcie mo¿liwoci i ograniczeñ wejcia na rynek pracy i utrzymania siê w zatrudnieniu. Ich wyniki
pos³u¿y³y do zaprezentowania wybranych aspektów podmiotowoci osób z niepe³nosprawnociami na rynku pracy.
Badania empiryczne by³y prowadzone metod¹ sonda¿u diagnostycznego
(technika ankietowa). Na potrzeby badañ opracowano narzêdzie: kwestionariusz ankietowy, który respondenci mogli wype³niæ w wersji papierowej
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i elektronicznej (do wyboru). Badania by³y realizowane w okresie od padziernika 2014 r. do padziernika 2015 r. Do badanych docierano za pomoc¹ metody kuli niegowej. Respondenci byli dobierani celowo; musieli spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria: mieæ orzeczenie o niepe³nosprawnoci lub
niezdolnoci do pracy; byæ w wieku produkcyjnym oraz zamieszkiwaæ na
terenie województwa lubuskiego.
Wród 121 respondentów znalaz³o siê 60 kobiet i 61 mê¿czyzn z ró¿nymi rodzajami dysfunkcji (poza upoledzeniem umys³owym), wród których
58 osób pracowa³o, 30 osób poszukiwa³o pracy (by³o bezrobotnymi zgodnie
z definicj¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy  por. Kwiatkowski 2002:
1318) oraz 33 osoby by³y bierne zawodowo. Ze wzglêdu na liczebnoæ respondentów wyniki badañ nie s¹ reprezentatywne. Szczegó³y dotycz¹ce
metodyki badañ i charakterystyki grupy badawczej zawarte s¹ w publikacji
autorki niniejszego artyku³u (Paszkowicz 2018).

Aspekty podmiotowoci w wynikach badañ zatrudnialnoci
Do analizy podmiotowoci mo¿na wykorzystaæ podejcie Krzysztofa
Korzeniowskiego w ujêciu K. Gorlacha i Z. Serêgi. Autorzy ci wymieniaj¹
kilka p³aszczyzn stopniowalnoci podmiotowoci (Gorlach, Serêga 1988: 57
58):
 stopieñ sformu³owania wyjciowego celu dzia³ania;
 gotowoæ do osobistego formu³owania celów, wartoci i standardów;
 stopieñ zgodnoci efektów podjêtych dzia³añ z za³o¿onymi celami;
 stopieñ trudnoci podjêtego przez jednostkê dzia³ania;
 wagê wartoci osobistych realizowanych za pomoc¹ danego dzia³ania.
W dalszej czêci zostan¹ zaprezentowane te fragmenty badañ zatrudnialnoci, które dotycz¹ wyszczególnionych wy¿ej p³aszczyzn. Zastosowane niekiedy uproszczenia wynikaj¹ z faktu, i¿ badania projektowano pod k¹tem
zatrudnialnoci, a nie wprost pod k¹tem podmiotowoci cz³owieka z niepe³nosprawnoci¹.

Sformu³owanie celu dzia³ania
W pewnym uproszczeniu ogólny cel dzia³ania respondentów mo¿na wydobyæ z przyjêtej definicji zatrudnialnoci. Celem takim jest zatem wejcie na
rynek pracy, zdobycie zatrudnienia i utrzymanie siê w nim  choæ niekoniecznie bêdzie to dotyczy³o tego samego pracodawcy czy tego samego miejsca pracy.
Mo¿na te¿ wskazaæ cele szczegó³owe, jakimi mog¹ byæ: znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy w zwyk³ych warunkach; znalezienie zatrudnie46
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nia na otwartym rynku pracy w chronionych warunkach; znalezienie zatrudnienia na chronionym rynku pracy (w zak³adzie pracy chronionej).
W wietle przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e ogólny cel stawia³o sobie ³¹cznie 88 osób (72,7%), wród których 58 by³o pracuj¹cych,
a 30 aktywnie tej pracy poszukiwa³o (odpowiednio 47,9% i 24,8%). Pozostali respondenci (33 osoby, 27,3%) w czasie prowadzenia badañ ani pracy
nie poszukiwali, ani nie zamierzali jej poszukiwaæ.
Tabela 1. Preferencje odnonie do wyboru stanowiska pracy wed³ug statusu
respondentów na rynku pracy (w %)
Rodzaj stanowiska pracy
Ogó³em
Na otwartym rynku pracy 
w zwyk³ym zak³adzie pracy
na zwyk³ym stanowisku
Na otwartym rynku pracy 
w zwyk³ym zak³adzie pracy
w warunkach chronionych
Na chronionym rynku pracy 
w zak³adzie pracy chronionej

Ogó³em
(N=117)
100,0

Pracuj¹cy
(N=58)
100,0

Bezrobotni
(N=29)
100,0

Bierni zawodowo
(N=30)
100,0

43,6

48,3

55,2

23,3

27,4

41,4

20,7

6,7

29,1

10,3

24,1

70,0

* Chi-kwadrat = 37,881; df = 4; pv < 0,001; 0,0% komórek (0) ma liczebnoæ oczekiwan¹ mniejsz¹ ni¿ 5.
Minimalna liczebnoæ oczekiwana wynosi 7,93.
ród³o: opracowanie w³asne.

Cele szczegó³owe mo¿na odczytaæ z odpowiedzi na pytanie o preferencje
odnonie do zatrudnienia (tab. 1). U osób aktywnych zawodowo celem szczegó³owym czêciej by³o znalezienie pracy na otwartym rynku pracy na zwyk³ym
stanowisku (pracuj¹cy: 48,3%; bezrobotni: 55,2%). W przypadku pracuj¹cych
odsetek osób wskazuj¹cych na poszczególne rodzaje miejsc pracy mala³ wraz
z przechodzeniem od zwyk³ych do coraz bardziej chronionych warunków pracy.
U bezrobotnych wyst¹pi³a niewielka przewaga chronionego rynku pracy nad
prac¹ na stanowiskach chronionych na otwartym rynku. Z kolei bierni zawodowo w wiêkszoci preferowali zak³ady pracy chronionej (70%). Co ciekawe,
w przypadku pracy na otwartym rynku pracy przewa¿a³y u nich jednak wskazania na zwyk³e stanowiska pracy. Ró¿nice s¹ istotne statystycznie.

Gotowoæ do osobistego formu³owania celów i wartoci
W kontekcie rynku pracy gotowoæ do formu³owania celu ogólnego,
jakim jest zdobycie i utrzymanie siê w zatrudnieniu, mo¿na powi¹zaæ z deklaracj¹ respondentów odnonie do ich statusu na rynku pracy. W takim
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ujêciu gotowoæ do sformu³owania wyznaczonego celu wykaza³o 88 respondentów aktywnych zawodowo, sporód których 58 osób pracuj¹cych (47,9%
wszystkich respondentów) rzeczywicie go zrealizowa³o.
W badaniu przyjêto, ¿e w kontekcie zatrudnialnoci istotnymi wartociami, wp³ywaj¹cymi na motywacjê do aktywnoci zawodowej i mo¿liwoæ
znalezienia zatrudnienia, s¹: zdrowie/sprawnoæ, wykszta³cenie, praca i bezpieczeñstwo spo³eczne. Gotowoæ do formu³owania wartoci mo¿na odczytaæ z pytania kwestionariuszowego, w którym nale¿a³o dokonaæ gradacji
wartoci stanowi¹cych filary zatrudnialnoci. Gotowoæ tak¹ wykazywali
wszyscy respondenci. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niektórzy respondenci (14
osób  11,6%) zaznaczali, i¿ wszystkie cztery wartoci s¹ dla nich jednakowo
wa¿ne; w takiej sytuacji trudno oceniæ, czy rzeczywicie tak uwa¿ali, czy te¿
wskazali tak z niechêci do g³êbszego namys³u.

Zgodnoæ efektów podjêtych dzia³añ z za³o¿onymi celami
Zgodnoæ celów z efektami mo¿na analizowaæ na podstawie porównania deklaracji respondentów odnonie do wyboru miejsca pracy (za³o¿ony
cel) z ich rzeczywistym miejscem zatrudnienia (efekt dzia³ania). Porównanie
takie by³o mo¿liwe tylko w przypadku osób pracuj¹cych (tab. 2). Badanie
ujawni³o, ¿e wród pracuj¹cych ogó³em zdecydowana wiêkszoæ rzeczywicie pracowa³a na otwartym rynku pracy, z przewag¹ zatrudnienia na zwyk³ym stanowisku pracy. Osoby chc¹ce pracowaæ na zwyk³ym stanowisku
rzeczywicie na nim pracowa³y (55,3%); podobnie wygl¹da³a sytuacja w przypadku osób d¹¿¹cych do pracy na stanowisku chronionym (60%). Z kolei
osoby d¹¿¹ce do zdobycia pracy w zak³adach pracy chronionej (ZPCh) pracowa³y w wiêkszoci na otwartym rynku pracy na chronionych stanowiskach
pracy, co mo¿na uznaæ za brak realizacji zamierzonego celu szczegó³owego.
W ZPCh  zgodnie z w³asnymi preferencjami  pracowa³ zaledwie co dziesi¹ty respondent.
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Tabela 2. Preferencje odnonie do wyboru stanowiska pracy a rzeczywiste
funkcjonowanie pracuj¹cych respondentów (w %)
Rzeczywiste zatrudnienie:
Preferencje odnonie do pracy
Na otwartym rynku pracy 
na zwyk³ym stanowisku
Na otwartym rynku pracy 
na chronionym stanowisku
W zak³adzie pracy chronionej
Ogó³em

Ogó³em

na otwartym rynku pracy
na
na
w zak³adzie
zwyk³ym chronionym pracy chronionej
stanowisku stanowisku

100,0

55,3

34,2

10,5

100,0
100,0
100,0

40,0
33,3
48,3

60,0
53,3
41,4

0,0
13,3
10,3

ród³o: opracowanie w³asne.

Trudnoæ podjêtego przez jednostkê dzia³ania
Utrzymanie aktywnoci zawodowej (szczególnie przez osoby z niepe³nosprawnociami lub w czasie kryzysu gospodarczego) nie jest proste. Zdobycie
pracy b¹d za³o¿enie w³asnego biznesu wymaga wiele wysi³ku i jest obwarowane licznymi barierami o charakterze obiektywnym (np. posiadanie w³asnego kapita³u finansowego, posiadanie specjalistycznych uprawnieñ do wykonywania zawodu, bycie osob¹ z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci czy
niezdolnoci do pracy) i subiektywnym (np. ocena szans na zdobycie atrakcyjnego zawodu i zatrudnienia, umiejêtnoæ dostrzegania mo¿liwoci pojawiaj¹cych siê w otoczeniu, poczucie w³asnej wartoci i samoskutecznoci). W Polsce
w latach po transformacji ustrojowej wiele siê w tym zakresie zmieni³o. Wprowadzono regulacje prawne nakierowane na likwidacjê wielu barier, g³ównie
o charakterze fizycznym (architektonicznych, urbanistycznych). Sukcesywnie
maleje liczba barier, czyni¹c szeroko pojêt¹ przestrzeñ dostêpn¹ dla osób
z niepe³nosprawnociami. Wzmocniono te¿ prawn¹ pozycjê osób z niepe³nosprawnociami poprzez uchwalenie miêdzy innymi Karty Praw Osób Niepe³nosprawnych (Uchwa³a 1997), ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych (Ustawa 1997) czy Konwencji ONZ o prawach osób
niepe³nosprawnych (2012). Osoby te mog¹ skuteczniej walczyæ o pe³noprawn¹ pozycjê w spo³eczeñstwie. Nast¹pi³a te¿ zmiana mylenia o miejscu osób
z niepe³nosprawnociami na rynku pracy. Obecnie preferuje siê zatrudnianie
tych osób przede wszystkim na otwartym rynku pracy; zatrudnienie w warunkach chronionych rezerwowane jest dla osób z powa¿nymi, czêsto z³o¿onymi
dysfunkcjami, a wiêc osób, które nie s¹ w stanie konkurowaæ o pracê w warunkach konkurencyjnych ze wzglêdu na zmniejszon¹ wydajnoæ pracy i koniecznoæ znaczniejszych przystosowañ rodowiska i stanowiska pracy.
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Tabela 3. Czynniki utrudniaj¹ce osobom z niepe³nosprawnociami podjêcie
pracy wed³ug statusu respondentów na rynku pracy (w%)
Czynniki utrudniaj¹ce podjêcie
pracy
Brak ofert pracy w okolicy
Stan zdrowia, zmniejszona
sprawnoæ
Brak u¿ytecznych kontaktów,
znajomoci
Wiek
Za niski poziom wykszta³cenia
Niedogodny dojazd do pracy
Niewystarczaj¹ce dowiadczenie zawodowe lub jego brak
Brak certyfikatów, uprawnieñ
zawodowych
Pracownicy urzêdów pracy s¹
ma³o pomocni w poszukiwaniu pracy, traktuj¹ niepe³nosprawnych jak z³o konieczne
Posiadanie zawodu ma³o atrakcyjnego dla pracodawców
P³eæ
Koniecznoæ opieki nad niesamodzielnym cz³onkiem rodziny
Koniecznoæ zajmowania siê
domem
Inna sytuacja

Ogó³em
(N=121)
65,3

Pracuj¹cy
(N=58)
70,7

Bezrobotni
(N=29)
63,3

Bierni zawodowo
(N=30)
57,6

63,6

70,7

53,3

63,6

41,3
38,8
36,4
30,6

43,1
46,6
37,9
41,4

53,3
43,3
36,7
23,3

27,3
21,2
33,3
18,2

28,9

29,3

23,3

33,3

28,1

27,6

26,7

24,2

26,4

27,6

43,3

18,2

18,2
13,2

25,9
20,7

13,3
10,0

9,1
3,0

9,1

10,3

6,7

9,1

9,1
6,6

6,9
0,0

13,3
6,7

9,1
15,2

ród³o: opracowanie w³asne.

Stopieñ trudnoci w realizacji dzia³ania mo¿na mierzyæ czêstoci¹ wskazywanych przez respondentów barier w zdobyciu zatrudnienia i utrzymaniu
siê w nim. W tabeli 3 zestawiono czynniki utrudniaj¹ce osobom z niepe³nosprawnociami podjêcie pracy. Respondenci mogli wskazaæ do szeciu najwa¿niejszych przyczyn (62,3% wskaza³o 5 przyczyn, 10,7%  4 przyczyny,
5,8%  3 przyczyny, po 9,1%  1 i 2 przyczyny, 2,5%  6 przyczyn). Najczêciej wskazywano na: brak ofert pracy w okolicy (65,3%); stan zdrowia
i zmniejszon¹ sprawnoæ (63,6%); brak u¿ytecznych kontaktów (41,3%);
wiek (38,8%); za niski poziom wykszta³cenia (36,4%). Najrzadziej wskazywanymi kategoriami by³y: koniecznoæ opieki nad niesamodzielnym cz³onkiem rodziny oraz zajmowania siê domem (po 9,1%), a tak¿e inne przyczyny (6,6%). Wród innych przyczyn podano: odbieranie wiadczeñ
rentowych przez ZUS; strach pracodawców przed niepe³nosprawnymi, zamykanie siê osób z niepe³nosprawnociami na rynek pracy oraz bli¿ej nieokrelone powody.
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Niezale¿nie od statusu na rynku pracy, wród przyczyn utrudniaj¹cych
osobom z niepe³nosprawnociami podjêcie pracy najczêciej wskazywano na
brak ofert pracy oraz stan zdrowia i zmniejszon¹ sprawnoæ (po 70,7%).
U osób pracuj¹cych kolejnymi przyczynami by³y: wiek (za m³odzi, za starzy)
(46,6%), brak u¿ytecznych kontaktów (43,1%) oraz niedogodny dojazd do
pracy (41,4%). Wród bezrobotnych na kolejnych miejscach znalaz³y siê: wiek
oraz brak dostatecznego wsparcia ze strony pracowników urzêdów pracy (po
43,3%). Osoby bierne zawodowo wskazywa³y na zbyt niski poziom wykszta³cenia oraz niewystarczaj¹ce dowiadczenie zawodowe lub jego brak (po 33,3%).
Ponadto mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice miêdzy odsetkami wskazañ pochodz¹cymi od osób aktywnych i biernych zawodowo w przypadku takich przyczyn, jak brak u¿ytecznych kontaktów, wiek oraz niedogodny dojazd do pracy. Ró¿nice te mog¹ wynikaæ z wiêkszej wiadomoci aktywnych zawodowo
respondentów odnonie do oddzia³ywania tych czynników na mo¿liwoæ
zdobycia zatrudnienia.
Wród odpowiedzi mog¹cych sugerowaæ uprzedmiotowianie respondentów nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na praktyki stosowane przez
pracowników pierwszego kontaktu w powiatowych urzêdach pracy (PUP),
które powoduj¹, i¿ zg³aszaj¹cy siê o pomoc w znalezieniu pracy czuj¹ siê jak
z³o konieczne. Wskazywali na to przede wszystkim bezrobotni (43,3%).
W powi¹zaniu z brakiem u¿ytecznych kontaktów czy znajomoci respondenci ci mog¹ straciæ poczucie (i tak zwykle niskie) w³asnej wartoci oraz
samoskutecznoci. O problemach ze stykiem urzêdnik  petent pisa³a Karolina Sztandar-Sztanderska (2016). Jak wynika z jej badañ, z jednej strony
osoby bezrobotne nie wierz¹, ¿e urzêdy pracy pomog¹ im znaleæ pracê (ibidem, s. 235), a maj¹c wielokrotne dowiadczenia niepowodzenia czuj¹ siê
pozostawionymi samym sobie (s. 239). Z drugiej strony urzêdnicy musz¹
pogodziæ niejednokrotnie sprzeczne cele: pracê z cz³owiekiem w sytuacji
problemowej i spe³nienie wymogów biurokratycznych (prowadzenie obszernej dokumentacji dowodowej). W zwi¹zku z tym ws³uchiwanie siê urzêdników w sytuacjê i potrzeby klientów PUP nale¿y do rzadkoci i znajduje siê
na marginesie systemu porednictwa pracy (s. 241). Ponadto praktyka urzêdnicza dyskryminuje osoby o niestabilnym przebiegu kariery zawodowej (co
czêsto dotyczy osób z niepe³nosprawnociami), a rejestracja w PUP oznacza
zrzeczenie siê niektórych wolnoci obywatelskich (np. wolnoci wyboru miejsca pracy) i milcz¹c¹ zgodê na poddanie siê kontroli pañstwa (s. 242). Sytuacjê mo¿e pog³êbiaæ równie¿ brak lub utrudnione mo¿liwoci dojazdu do
urzêdów pracy, koniecznoæ zapewnienia opieki nad dzieckiem lub innym
niesamodzielnym cz³onkiem rodziny (s. 239). Te ostatnie przyczyny wyst¹pi³y równie¿ w badaniach zatrudnialnoci (Paszkowicz 2018).
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Pytanie o trudnoci w utrzymaniu siê w zatrudnieniu kierowane by³o
wy³¹cznie do osób pracuj¹cych (tab. 4). Mo¿na by³o wskazaæ dowoln¹ liczbê
przyczyn (po³owa badanych wskaza³a jedn¹ odpowied, co pi¹ty  dwie,
17,2%  trzy, co dziesi¹ty  4 odpowiedzi). Respondenci zapytani o dowiadczane trudnoci w utrzymaniu siê na rynku pracy najczêciej odpowiadali, ¿e
nie odczuwaj¹ ¿adnych (27,6%). W czo³ówce najczêciej wskazywanych przyczyn znalaz³y siê: zbyt szybkie tempo pracy (wskazywa³ na nie prawie co
czwarty respondent), praca na zmiany oraz ci¹g³a, ostra rywalizacja miêdzy
pracownikami (co pi¹ty respondent). Taki sam odsetek osób wskazywa³ na
czêste zmiany powoduj¹ce koniecznoæ ci¹g³ego uczenia siê oraz na problemy z dojazdem do pracy. Przyczyny te s¹ zwi¹zane z istniej¹c¹ dysfunkcj¹,
powoduj¹c¹ zmniejszenie wydajnoci pracy. Najrzadziej badani wskazywali
na niedostosowanie stanowiska pracy do specjalnych potrzeb wynikaj¹cych
z posiadanej dysfunkcji oraz mobbing.
Tabela 4. Trudnoci dowiadczane w utrzymaniu siê w zatrudnieniu (w %), N=58
Wyszczególnienie
Nie odczuwam ¿adnych trudnoci
Zbyt szybkie tempo pracy
Praca na zmiany
Ci¹g³a, ostra rywalizacja miêdzy pracownikami
Czêste zmiany  trzeba siê ci¹gle uczyæ, przestawiaæ na nowe zadania
zawodowe
Mam problem z dojazdem do pracy
Pomijanie przy kierowaniu na szkolenia
Jestem mniej dyspozycyjny(a) ni¿ inni pracownicy
Brak wsparcia przy wykonywaniu niektórych czynnoci/zadañ
zawodowych ze strony wspó³pracowników i kierownictwa
Bariery wystêpuj¹ce w budynku
Mobbing
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do moich potrzeb zwi¹zanych z niepe³nosprawnoci¹

Ogó³em
27,6
24,1
22,4
20,7
15,5
13,8
13,8
12,1
12,1
10,3
8,6
3,4

ród³o: opracowanie w³asne.

Wród trudnoci, które wi¹¿¹ siê z pozbawianiem pracowników poczucia podmiotowoci, mo¿na wskazaæ pomijanie przy kierowaniu na szkolenia, brak wsparcia ze strony rodowiska spo³ecznego zak³adu pracy oraz
mobbing. Jak wskazuje praktyka, osoby z niepe³nosprawnociami s¹ jedn¹
z grup najwy¿szego ryzyka wykluczenia z rynku pracy (Blicharz 2014: 55;
Rzemek 2014). Niepe³nosprawni podlegaj¹ niekiedy stygmatyzacji o wiêkszym nasileniu ni¿ inni pracownicy. [ ] W efekcie dochodzi u nich do poczucia zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej, obni¿enia wydajnoci pracy, choroby i w rezultacie odejcia z pracy. Skutkiem dzia³añ mobbingowych
52
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s¹ równie¿ problemy z porozumiewaniem siê z innymi ludmi, obni¿onym
poczuciem w³asnej wartoci, brakiem aktywnoci zawodowej i spo³ecznej.
Wszystko to prowadzi do dyskryminacji i wykluczenia zawodowego oraz
spo³ecznego osób niepe³nosprawnych (Blicharz 2014: 59).
Katalog tytu³ów dyskryminacji  w tym równie¿ ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ  podany jest na stronie internetowej Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Wyszczególniono
w nim nastêpuj¹ce dzia³ania:
 odmowa zatrudnienia ze wzglêdu na u³omnoæ w przypadku, gdy nie
jest wymagana na danym stanowisku pe³na sprawnoæ fizyczna lub psychiczna, a osoba niepe³nosprawna ma kwalifikacje na takie stanowisko;
 odmowa zatrudnienia osoby poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim ze
wzglêdu na brak odpowiednich rozwi¹zañ technicznych w miejscu pracy i w³aciwych ci¹gów komunikacyjnych spe³niaj¹cych warunki dostêpnoci;
 typowanie na szkolenia umo¿liwiaj¹ce podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przez to awans zawodowy wy³¹cznie osób pe³nosprawnych, a pomijanie osób niepe³nosprawnych;
 dokuczanie osobie niepe³nosprawnej z powodu kalectwa (Dyskryminacja i mobbing 2018).
Pomijanie przy kierowaniu na szkolenia powoduje, ¿e osoby te stopniowo coraz bardziej odstaj¹ pod wzglêdem posiadanych kompetencji od
pozosta³ych pracowników i od standardów danego zak³adu pracy. Ich kompetencje starzej¹ siê, zmniejsza siê równie¿ ich konkurencyjnoæ na wewnêtrznym i zewnêtrznym rynku pracy, a w razie zwolnienia z pracy wzrastaj¹ trudnoci ze zdobyciem innego zatrudnienia.
Antypodmiotowy charakter maj¹ równie¿ bariery, z jakimi musi siê mierzyæ osoba z niepe³nosprawnoci¹: niedostosowany budynek i miejsce pracy.
Bariery te utrudniaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ wykonywanie pracy zawodowej, co jest szczególnie frustruj¹ce dla tych, którzy maj¹ wiadomoæ, ¿e przy
niewielkich modyfikacjach rodowiska i organizacji pracy mogliby pracowaæ
równie wydajnie jak ich sprawni koledzy.
Trudnoæ podjêtego przez jednostkê dzia³ania, tj. zdobycia zatrudnienia,
mo¿na te¿ mierzyæ czasem poszukiwania pracy: im ten czas jest d³u¿szy, tym
wiêkszy stopieñ trudnoci. W badaniach zatrudnialnoci respondentów zapytano o wielkoæ zbli¿on¹, choæ nie identyczn¹: mianowicie o ³¹czny czas
pozostawania bez pracy. Wród respondentów ogó³em (tab. 5) przewa¿a³
okres pozostawania bez pracy powy¿ej 4 lat, co wiadczy o du¿ym stopniu
trudnoci w realizacji celu ogólnego. Nastêpnie wskazywano na brak takich
okresów (23,5%) i pozostawanie bez pracy do 6 miesiêcy (13%). D³ugoæ
okresów bezrobocia powy¿ej 4 lat wystêpowa³a we wszystkich grupach re53
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spondentów, ale jedynie u pracuj¹cych nie by³a dominuj¹ca. Najmniejszy stopieñ trudnoci wyst¹pi³ u pracuj¹cych: przewa¿a³ u nich brak okresów bez
pracy (29,3%). Pozosta³e okresy deklarowa³y niezbyt zró¿nicowane odsetki
respondentów (od 12,1% do 17,2%). Osoby bezrobotne doznawa³y wiêkszych trudnoci ze zdobyciem pracy. U nich jednakowo czêsto wskazywano
na: brak okresów bez pracy i okres do 6 miesiêcy (po 20,7%) oraz od 1 do
4 lat (po 6,9%), a spory odsetek pozostawa³ bez pracy ponad 4 lata. Wyniki
wskazuj¹, ¿e respondenci ci poddali siê, przestali walczyæ o utrzymanie w³asnej aktywnoci zawodowej. Ró¿nice s¹ istotne statystycznie.
Tabela 5. £¹czny okres pozostawania bez pracy wed³ug statusu respondentów na rynku pracy (w %)
£¹czny okres pozostawania bez pracy
Wyszczególnienie
Ogó³em
N=121
Pracuj¹cy
N=58
Niepracuj¹cy
N=30
Bierni
zawodowo
N= 33

do 6
612
brak miesiêcy miesiêcy
23,5
13,0
7,8
15,5
12,1
29,3
20,7
20,7
3,4
14,3

0,0

3,6

12
lata
10,4
17,2
6,9

24
lata
8,7
13,8
6,9

0,0

0,0

>4
lat Ogó³em
36,5
100,0
12,1
100,0
41,4
100,0
82,1

100,0

*Chi-kwadrat = 45,621; df = 10; pv < 0,001.
ród³o: opracowanie w³asne.

Osoby bierne zawodowo mo¿na uznaæ za dowiadczaj¹ce najwiêkszych
trudnoci, które skutkuj¹ wycofaniem siê tej kategorii respondentów z rynku pracy. Poza najd³u¿szym okresem bez pracy (82,1%) osoby te wskazywa³y
jeszcze tylko brak takich okresów (osoby przesz³y z obszaru edukacji bezporednio do biernoci zawodowej  14,3%) oraz okres 612 miesiêcy (3,6%).
Mo¿na te¿ zauwa¿yæ zwi¹zek miêdzy spadkiem statusu na rynku pracy
i malej¹cym odsetkiem osób wskazuj¹cych na brak okresów bez pracy oraz
okres od roku do czterech lat.
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Tabela 6. Przyczyny biernoci zawodowej wed³ug deklaracji biernych respondentów (N=33)
Wyszczególnienie
Nie widzê szans na zdobycie pracy
Moja niepe³nosprawnoæ siê pog³êbia
Brak ofert miejsc pracy dla niepe³nosprawnych (pracodawcy nie chc¹ zatrudniaæ
niepe³nosprawnych)
Brak ofert miejsc pracy dla osób z takim zawodem jak mój
Zniechêci³em siê zbyt d³ugim poszukiwaniem pracy
Nie chcê pracowaæ
Inne przyczyny
Czujê siê na to ju¿ za stary
Niechêæ pracodawców do zatrudniania osób z tak¹ niepe³nosprawnoci¹ jak moja
Moi krewni nie chc¹, ¿ebym pracowa³
Nie muszê pracowaæ
W mojej miejscowoci nie ma pracy, a ja nie mogê siê przeprowadziæ
Dowiadczy³em negatywnych postaw i zachowañ wspó³pracowników i kierownictwa wobec mnie i innych niepe³nosprawnych
Oferowane wynagrodzenie jest zbyt niskie (w stosunku do moich potrzeb)
Postanowi³em wykorzystaæ ten czas na kszta³cenie/dokszta³canie/ przekwalifikowanie zawodowe

%
51,5
36,4
33,3
27,3
27,3
24,2
24,2
21,2
12,1
12,1
12,1
9,1
6,1
3,0
3,0

ród³o: opracowanie w³asne.

W przypadku osób biernych zawodowo warto przyjrzeæ siê przyczynom
wycofania siê z rynku pracy (tab. 6). Respondenci mogli wskazaæ do piêciu czynników. Najczêciej wskazywano piêæ przyczyn lub jedn¹ przyczynê (odpowiednio 33,3% i 30,3% badanych), nastêpnie trzy przyczyny (15,2%), 2 (12,1%)
oraz cztery przyczyny (9,1%). Osoby te wskazywa³y przede wszystkim na brak
szans na zdobycie zatrudnienia (51,5%) i zniechêcenie d³ugotrwa³ym poszukiwaniem pracy (27,3%), a tak¿e na pog³êbianie siê niepe³nosprawnoci (36,4%),
brak ofert pracy dla niepe³nosprawnych (33,3%), w tym z takim zawodem, jak
zawód respondentów (27,3%), niechêæ pracodawców i wspó³pracowników do
osób niepe³nosprawnych (18,2%). Co ciekawe, wycofanie z rynku pracy mo¿e
w³anie byæ sposobem na podniesienie w³asnej kompetencyjnoci (podjêcie kszta³cenia, dokszta³canie czy przekwalifikowanie zawodowe).

Waga realizowanych wartoci osobistych
O ile gotowoæ do formu³owania wartoci wykazywali wszyscy respondenci, to waga przypisywana przez nich do poszczególnych wartoci by³a
zró¿nicowana. Respondenci zostali poproszeni o dokonanie porównania
parami kluczowych wartoci w zakresie zatrudnialnoci: zdrowia/sprawnoci, wykszta³cenia, pracy i bezpieczeñstwa spo³ecznego.
55
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W tabeli 7 zestawiono dane dotycz¹ce rodzaju relacji pomiêdzy wartociami. Dla respondentów ogó³em zdrowie by³o wiêcej warte ni¿ pozosta³e
wartoci (wskazania powy¿ej 50%). Wartociami równorzêdnymi by³y najczêciej praca i bezpieczeñstwo spo³eczne. Z kolei najwiêcej wskazañ mniejszociowych wyst¹pi³o w przypadku relacji wykszta³cenie versus praca i bezpieczeñstwo spo³eczne.
Tabela 7. Wartoci w opinii respondentów (w %), N=121
Wiêkszoci Równoci Mniejszoci Ogó³em
>
=
<
8,3
100,0
Zdrowie/wykszta³cenie
73,3
18,3
33,3
15,8
100,0
Zdrowie/praca
50,8
51,3
35,3
13,4
100,0
Zdrowie/ bezpieczeñstwo spo³eczne
59,2
100,0
Wykszta³cenie/praca
11,7
29,2
51,3
100,0
Wykszta³cenie/ bezpieczeñstwo spo³eczne
18,5
30,3
Praca/ bezpieczeñstwo spo³eczne
24,4
50,4
25,2
100,0
Relacje

ród³o: opracowanie w³asne.

W tabeli 8 zaprezentowano analogiczne dane dotycz¹ce relacji wartoci
wed³ug statusu respondentów na rynku pracy. Odsetki wskazañ pochodz¹cych od osób pracuj¹cych by³y w wiêkszoci wiêksze ni¿ od pozosta³ych osób.
Nie dotyczy³o to par: wykszta³cenie/praca, wykszta³cenie/ bezpieczeñstwo
spo³eczne i praca/ bezpieczeñstwo spo³eczne w relacjach równoci i mniejszoci. Dla wszystkich respondentów (niezale¿nie od ich statusu na rynku
pracy) zdrowie by³o wiêcej warte ni¿ pozosta³e wartoci. Najmniej wskazañ
wiêkszociowych wyst¹pi³o w przypadku relacji wykszta³cenie/praca: waha³y siê one od 1,7% u osób niepracuj¹cych do 5,8% u pracuj¹cych, co oznacza, ¿e praca by³a wartoci¹ bardziej cenion¹. Z kolei przewaga relacji mniejszoci dla pary wykszta³cenie/ bezpieczeñstwo spo³eczne wskazuje na wiêksz¹
wartoæ bezpieczeñstwa ni¿ wykszta³cenia.
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Tabela 8. Relacje wartoci a status respondentów na rynku pracy w % (P 
pracuj¹cy, B  bezrobotni, BZ  bierni zawodowo)
Wiêkszoci

Relacje
Zdrowie/wykszta³cenie
Zdrowie/praca
Zdrowie/ bezpieczeñstwo
spo³eczne
Wykszta³cenie/praca
Wykszta³cenie/
bezpieczeñstwo spo³eczne
Praca/ bezpieczeñstwo
spo³eczne

Równoci

Mniejszoci

P
B
BZ
P
B BZ
P
37,5 16,7 19,2 5,8 5,8 6,7 4,2
21,7 12,5 16,7 12,5 10,8 10,0 13,3

B BZ
2,5 1,7
1,7 0,8

Ogó³em
100,0
100,0

26,1 11,8 13,4 13,4 9,2 12,6 8,4 3,4 1,7
5,8 1,7 4,2 10,0 12,5 6,7 31,7 10,8 16,7

100,0
100,0

12,6

2,5

3,4

100,0

16,0

4,2

4,2 24,4 13,4 12,6

9,2 11,8

9,2 26,1 10,1 15,1
7,6

6,7 10,9

100,0

ród³o: opracowanie w³asne.

Na podstawie wyliczonych rednich wskazañ dla wyszczególnionych
wartoci mo¿na stwierdziæ, ¿e w zbadanej grupie respondentów kolejnoæ
wa¿noci wartoci jest nastêpuj¹ca: zdrowie  4,33%; praca  3,08%; bezpieczeñstwo spo³eczne  2,91%; wykszta³cenie  1,53%.

Wnioski
Zaprezentowane wyniki badañ empirycznych upowa¿niaj¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Zdecydowana wiêkszoæ respondentów wykazywa³a siê aktywnoci¹
zawodow¹: pracowa³a lub czynnie poszukiwa³a pracy (³¹cznie 72,7%). wiadczy to, ¿e wiêkszoæ osób z niepe³nosprawnociami rzeczywicie jest twórc¹
zdarzeñ lub stanów (Korzeniowski 1983) i posiada zdolnoæ do wywierania wp³ywu na bieg spraw (Ratajczak 1992: 149).
2. Nadal  w perspektywie respondentów  osoby z niepe³nosprawnociami dowiadczaj¹ uprzedmiotowuj¹cego traktowania w miejscu pracy, o czym
wiadcz¹ takie dyskryminuj¹ce zjawiska, jak mobbing, pomijanie przy kierowaniu na szkolenia czy utrzymywanie siê barier w zak³adzie i miejscu pracy.
Wci¹¿ zatem rodowisko pracy zarówno fizyczne, jak i spo³eczne jest »odpowiedzialne« [ ] za powstawanie sytuacji zagra¿aj¹cych podmiotowoci
cz³owieka (ibidem, s. 157). Odsetki wskazañ na te zjawiska s¹ co prawda
niewielkie, ale nadal w tej dziedzinie mo¿na wiele poprawiæ.
3. Wiêkszoæ pracuj¹cych respondentów realizuje siê w praktyce na preferowanych przez siebie stanowiskach pracy otwartego rynku pracy. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e s¹ wiadomymi sprawcami zdarzeñ, które maj¹ swoje
ród³o w indywidualnych preferencjach (Wilsz 2008: 24). Najczêciej nie57
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zgodnie z w³asnymi preferencjami pracowali respondenci preferuj¹cy zatrudnienie w ZPCh.
4. W badaniach uwidacznia siê te¿ proces konfrontowania dzia³ania z celem
wyjciowym oraz innymi wartociami, wprowadzania zmian kierunku dzia³ania (Gorlach, Serêga 1989: 57). W badaniach respondenci ogó³em najwy¿ej
cenili sobie zdrowie, co jest oczywiste szczególnie w przypadku osób maj¹cych
problemy ze zdrowiem i sprawnoci¹, a których zdrowie i sprawnoæ warunkuj¹ w szerokim zakresie funkcjonowanie na rynku pracy. Praca znalaz³a siê
w hierarchii wartoci na drugim miejscu. Osoby te musz¹ przecie¿ zadbaæ
o rodki finansowe na zaspokojenie nie tylko potrzeb w³asnych, ale i ich gospodarstw domowych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e gospodarstwa domowe z osobami
niepe³nosprawnymi w wiêkszoci borykaj¹ siê z problemami finansowymi ze
wzglêdu na pozycje kosztów z tytu³u choroby i niepe³nej sprawnoci, które nie
wystêpuj¹ u osób sprawnych, przez co s¹ zagro¿one ubóstwem. Dlatego wiêkszoæ osób z niepe³nosprawnociami stara siê utrzymaæ w zatrudnieniu zarówno ze wzglêdu na korzyci finansowe, jak i spo³eczne.
Z kolei osoby bierne zawodowo wskazywa³y na zdrowie czêciej ni¿ poszukuj¹ce pracy, a bezpieczeñstwo spo³eczne by³o dla nich wa¿niejsze ni¿ praca
i wykszta³cenie, choæ praca by³a bardziej ceniona ni¿ wykszta³cenie. Praca
nie by³a dla nich sposobem na zapewnienie bezpieczeñstwa spo³ecznego, co
podkrela ich pasywnoæ. Zdecydowana wiêkszoæ tych osób deklarowa³a
najd³u¿szy ³¹czny czas pozostawania bez pracy, co w po³¹czeniu z miejscem
zdrowia w hierarchii wartoci mo¿e wskazywaæ na istotnoæ braku zdrowia
i zniechêcenia d³ugotrwa³ym poszukiwaniem pracy jako przyczyn utraty
poczucia sprawstwa. Ta konfrontacja prowadzi zatem do zmiany kierunku
dzia³ania, tzn. do decyzji o wycofaniu siê z rynku pracy.
5. W kontekcie oceny tego, jak respondenci odbieraj¹ stosunek pracowników urzêdów pracy do osób z niepe³nosprawnociami, mo¿na stwierdziæ,
¿e badani czuj¹ siê raczej przedmiotami popychanymi przez bodce, niesionymi przez bieg zdarzeñ lub manipulowanymi przez innych (Zygad³o 2016:
7879). Mamy tu do czynienia z zaprzeczeniem podmiotowoci jako równoprawnej dwupodmiotowej relacji: brakiem uznania indywidualnych preferencji i predyspozycji oraz wynikaj¹cych z nich dzia³añ drugiego uczestnika (Wilsz 2008: 24). Jak potwierdzaj¹ wyniki badañ, osoby te (wystêpuj¹c
w roli petenta) maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoci odmowy przyjêcia, gdy
dzieje siê co niezgodnego z jego wol¹ (Whittington 1992). Odmowa przyjêcia niechcianej oferty pracy mo¿e skutkowaæ kar¹ w postaci pozbawienia
statusu osoby bezrobotnej, a wiêc utraty zasi³ku.
Zaprezentowane koncepcje nie s¹ nowe i by³y wykorzystywane w badaniach funkcjonowania jednostek i grup spo³ecznych. Jednak¿e wykorzysta58
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nie ich do analiz krajowej czy wewn¹trzzak³adowej polityki zatrudnienia
(w szczególnoci wobec osób z niepe³nosprawnociami) mo¿e pozwoliæ na
uzyskanie istotnych informacji, w jakich miejscach i sytuacjach mo¿e wyst¹piæ uprzedmiotowienie cz³owieka poruszaj¹cego siê po rynku pracy. Jest to
wa¿ne ze wzglêdu na spo³eczne i finansowe koszty (mikro, makro) wycofywania siê ludnoci w wieku aktywnoci zawodowej z rynku pracy (np. dezaktualizacja kompetencji zawodowych; automarginalizacja; obni¿enie jakoci ¿ycia; dezintegracja spo³eczna; brak zwrotów z inwestycji w kszta³cenie
kadr dla gospodarki narodowej; wzrastanie nierównoci spo³ecznych). Widaæ to obecnie, gdy z jednej strony w Europie postêpuje proces starzenia siê
spo³eczeñstw, ludnoæ migruje za lepszymi warunkami pracy i p³acy, a z drugiej  wiele podmiotów gospodarczych zg³asza niedobór r¹k do pracy.
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Artyku³y i studia
EWA GIERMANOWSKA

Dobre praktyki w zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych w praktykach organizacji
i dowiadczeniu badawczym
The term good practices is currently fashionable and is often seen in academic, business and political discussions. It also appears in studies related to
the promotion of employment solutions for people with disabilities. Good
practices in the employment of people with disabilities may include various
activities improving access to employment, eliminating discrimination in the
workplace, and promoting a culture based on fairness in the workplace. The
aim of the article is to present selected studies on good practices and to share
my own experience as a researcher and sociologist participating in such
a project.
Keywords: good practices, employment, people with disabilities, sociology

Wprowadzenie: zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
i dobre praktyki
Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych to zagadnienie bêd¹ce w obszarze zainteresowañ wielu instytucji miêdzynarodowych, jak i dzia³añ instytucji publicznych, prywatnych i pozarz¹dowych na poziomie krajowym.
W raporcie wiatowej Organizacji Zdrowia podkrelono, ¿e mimo i¿ wiêkszoæ osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym mog³aby byæ produktywna, to jednak wskaniki zatrudnienia s¹ znacznie ni¿sze, a stopy
bezrobocia wy¿sze ni¿ w grupie osób sprawnych. Ma na to wp³yw wiele czynników, w tym miêdzy innymi: brak dostêpu do edukacji, rehabilitacji oraz
szkoleñ zawodowych, brak dostêpu do rodków finansowych na prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, konstrukcja systemu wiadczeñ
rentowych zniechêcaj¹ca do podjêcia pracy, niedostêpnoæ miejsc pracy
i sposób postrzegania przez pracodawców niepe³nosprawnoci i osób niepe³nosprawnych (WHO 2011: 250). W procesie zwiêkszania szans osób
niepe³nosprawnych na rynku pracy wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ interesariusze,
w tym: rz¹d, instytucje samorz¹du lokalnego, pracodawcy, organizacje osób
niepe³nosprawnych i inne podmioty dzia³aj¹ce na rzecz tego rodowiska,
zwi¹zki zawodowe.
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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Szczególne miejsce przypisuje siê pracodawcom, od których postaw i zaanga¿owania zale¿¹ miejsca pracy dla osób niepe³nosprawnych (Garbat 2012:
123). Do pracodawców kierowane s¹ ró¿nego typu zachêty maj¹ce ich sk³oniæ lub nawet wymusiæ zwiêkszenie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Wiele podejmowanych interwencji nie koñczy siê sukcesem, st¹d coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ czynniki nastawione na dostarczanie wiedzy i zmianê
postaw pracodawców i pracowników dzia³ów HR oraz upowszechnianie
dobrych, modelowych praktyk organizacyjnych (WHO 2011: 251252). Istnieje wiele dowodów na to, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹cy ju¿ osoby niepe³nosprawne s¹ bardziej sk³oni do zatrudniania kolejnych pracowników z tej
grupy i otwarci na dzia³ania innowacyjne w tym zakresie (Cascio, Boudreau
2011; G¹ciarz, Giermanowska red. 2009).
Termin dobre praktyki (a nawet najlepsze) jest obecnie modny, pojawia siê dyskusjach akademickich, biznesowych i politycznych, opracowaniach
zwi¹zanych z upowszechnianiem rozwi¹zañ w zakresie zatrudniania osób
niepe³nosprawnych. W internecie jest dostêpnych wiele raportów prezentuj¹cych konkretne praktyki uznane za dobre lub najlepsze, zwykle opatrzonych komentarzem z wnioskami i zaleceniami dotycz¹cymi ich stosowania.
Koncepcja dobrych praktyk ma d³ug¹ tradycjê, wywodzona jest z dorobku nauki
o zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem i ³¹czona z nazwiskiem Fredericka Winslowa
Taylora, twórcy koncepcji naukowego zarz¹dzania. Pojêcie najlepsze praktyki w biznesie pojawia siê w jego pracach na pocz¹tku XX w. Taylor twierdzi³, ¿e wród ró¿nych metod i zastosowañ praktykowanych w handlu (obejmuj¹cego wtedy biznes) istnieje zawsze jedna metoda i jedno zastosowanie,
które jest lepsze od innych: W kontekcie tym pojawi³ siê termin najlepszy
sposób (ang. one best way), który niew¹tpliwie w jakiej mierze odpowiada
wspó³czesnym najlepszym praktykom (Rutkowski 2006: 2). Od lat dziewiêædziesi¹tych XX w. w zwi¹zku z rozwojem koncepcji nowego zarz¹dzania publicznego (New Public Management) najlepsze praktyki zaczêto równie¿ uto¿samiaæ z sektorem publicznym (Brajer-Marczak 2017: 160).
Sam termin najlepsze czy te¿ dobre praktyki nie jest precyzyjnie zdefiniowany i jednoznacznie rozumiany. Fenomen tego pojêcia wynika z potrzeby
nag³onienia osi¹gniêæ biznesowych, które nie zawsze zas³uguj¹ na przedrostek naj (Rutkowski 2006: 2). Punkty krytyczne prowadzonych analiz stanowi¹: zró¿nicowane rozumienie terminu dobre praktyki, problemy z rozró¿nieniem dobrych i najlepszych praktyk, zagadnienia mierzalnoci i ewaluacji
praktyk oraz mo¿liwoci ich benchmarkingu, cykl ¿ycia najlepszych praktyk,
uniwersalny lub ograniczony charakter mo¿liwoci ich zastosowania i niemo¿noæ transferu praktyk miêdzy firmami, bariery zwi¹zane z ich wdro¿eniem oraz pozabiznesowe uwarunkowania najlepszych praktyk (ibidem).
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Kryteria wyboru dobrych czy te¿ najlepszych praktyk ró¿ni¹ siê i zale¿¹ od
celów, które maj¹ byæ osi¹gniête. Inne podejcie jest stosowane, gdy g³ówny
cel to promocja i upowszechnienie udanych rozwi¹zañ. K³adzie siê wówczas
nacisk na prezentacjê dobrych praktyk, które mog¹ byæ wzorem do naladowania, inspiracj¹ i zachêt¹ dla innych organizacji, stanowi¹c punkt porównawczy. Bardziej pog³êbione jest drugie podejcie, zwi¹zane z refleksj¹ teoretyczn¹ i pragmatyczn¹, szukaniem odpowiedzi na pytanie: co sk³ada siê na
sukces i pora¿kê podejmowanych dzia³añ oraz s³u¿¹ce wypracowaniu kierunków rozwoju i wsparcia wybranych inicjatyw (Karwiñska, Wiktor 2008).
Warto te¿ odnieæ siê do kryteriów aksjologicznych. Dobre czy te¿ najlepsze praktyki przy przyjêciu kryterium racjonalnoci mog¹ byæ najskuteczniejszym rozwi¹zaniem z punktu widzenia organizacji czy urzêdnika dysponuj¹cego rodkami na wspieranie zatrudnienia. W znaczeniu etyczno-moralnym
skutecznoæ organizacyjna nie zawsze musi byæ to¿sama z dobrem danej osoby czy grupy osób. W postêpowaniu zgodnym z dobrymi praktykami niezbêdna jest wiedza i dowiadczenie, które mog¹ s³u¿yæ pomoc¹ w etycznie
skomplikowanych i kontrowersyjnych sytuacjach ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego (Jackson 1999: 218). Dlatego wa¿ne jest precyzyjne i refleksyjne
podejcie do analizowanych zjawisk. W diagnozowaniu dobrych praktyk
niezwykle istotna jest metodyka badañ i krytyczny stosunek do kryteriów
wyboru i analizy zagadnieñ. To podstawowe cechy procesu badawczego
w socjologii. Wykorzystanie wiedzy socjologicznej mo¿e stanowiæ wartoæ
dodan¹ w prowadzeniu tego typu analiz i upowszechnianiu ich wyników.
Celem artyku³u jest przybli¿enie problematyki dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych jako praktyki organizacyjnej i metody
badawczej, z perspektywy dowiadczeñ badacza i socjologa. W latach 2012
2014 uczestniczy³am w przedsiêwziêciu badawczym maj¹cym na celu analizê dobrych praktyk i dotycz¹cym zatrudniania osób niepe³nosprawnych na
otwartym rynku pracy, w firmach i instytucjach w Polsce i wybranych krajach Europy (szczegó³owe informacje w dalszej czêci artyku³u). Zagadnienia te (zarówno jako praktyka organizacyjna, jak i metoda badawcza) nie s¹
w wystarczaj¹cym stopniu eksplorowane i upowszechniane w Polsce. Zalecenia dotycz¹ce wdra¿ania, oceny i monitorowania dobrych praktyk w tym
obszarze znajdujemy w dokumentach miêdzynarodowych. Ronie liczba
opracowañ miêdzynarodowych upowszechniaj¹cych uznane za dobre lub
nawet najlepsze praktyki w sektorze prywatnym, publicznym i pozarz¹dowym. Socjologia jako nauka maj¹ca ugruntowany aparat metodologiczny
i koncepcyjny dostarcza rzetelnego warsztatu do prowadzenia tego typu analiz.
W Polsce badania dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
nie s¹ zbyt liczne, a ich wyniki s¹ g³ównie przedmiotem dyskusji w krêgach
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akademickich i wród specjalistów z danej dziedziny. Rzadko jednak s¹ poddawane rzetelnej ocenie i ewaluacji, nie zawsze s³u¿¹ benchmarkingowi
i sporadycznie stanowi¹ podstawê decyzji politycznych.

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób
niepe³nosprawnych w dokumentach miêdzynarodowych
Polityka regulowania zatrudniania osób niepe³nosprawnych w dokumentach miêdzynarodowych by³a wynikiem zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwach
poszczególnych pañstw w podejciu do osób niepe³nosprawnych i niepe³nosprawnoci. W ostatnich dekadach XX w. zaczêto stopniowo odchodziæ od
mylenia izolacyjno-opiekuñczego, opartego na modelu medycznym niepe³nosprawnoci, w kierunku zagwarantowania osobom niepe³nosprawnym takich samych praw, jakie maj¹ pozostali cz³onkowie spo³eczeñstwa (Kurowski
2014: 40). Dotyczy³o to tak¿e zagwarantowania im prawa do pracy i godnych
warunków zatrudnienia. W zwi¹zku z tymi celami polityki pojawi³y siê dokumenty promuj¹ce dobre praktyki w zatrudnianiu  w instytucjach europejskich (w europejskiej s³u¿bie publicznej), a tak¿e wród innych pracodawców.
Najwa¿niejszym dokumentem miêdzynarodowym, maj¹cym cechy zaleceñ dla dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepe³nosprawnych
na poziomie zak³adów pracy, jest opublikowany w 2002 r. przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy: Managing disability in the workplace. ILO code
of practice (polskie wydanie Kodeksu postêpowania  MGPiPS 2003). Organizacja ta od wielu lat promuje ekonomiczne zabezpieczenie ludzi niepe³nosprawnych, które mo¿e byæ osi¹gniête przez wiêkszy ich udzia³ w aktywnoci zawodowej. Celem opracowania Kodeksu by³o dostarczenie pracodawcom
wskazówek do sformu³owania i przyjêcia strategii zarz¹dzania niepe³nosprawnoci¹ na poziomie zak³adów pracy i przez to zagwarantowanie osobom niepe³nosprawnym sprawiedliwych i korzystnych warunków zatrudnienia.
Kodeks postêpowania przyjêty przez MOP zak³ada, ¿e strategia zarz¹dzania niepe³nosprawnoci¹ w miejscu pracy powinna stanowiæ integraln¹
czêæ polityki rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Jej postanowienia
powinny obejmowaæ takie kwestie, jak:
 rekrutacjê osób niepe³nosprawnych, zarówno tych, które nigdy nie pracowa³y, jak i tych, które powracaj¹ po przerwie w zatrudnieniu;
 zapewnienie równych szans dla pracowników niepe³nosprawnych;
 utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, którzy w trakcie pracy stali
siê niepe³nosprawni;
 zapewnienie dla niepe³nosprawnych pracowników odpowiednich dostosowañ.
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Cele te mog¹ byæ osi¹gniête poprzez zaplanowanie odpowiednich dzia³añ, które  jak zaleca MOP  powinny siê sk³adaæ na opracowanie strategii
zarz¹dzania niepe³nosprawnoci¹ w miejscu pracy. Przyjêty dokument na
poziomie zak³adu pracy powinien byæ zgodny z krajowym ustawodawstwem,
polityk¹ i praktyk¹ oraz tworzony we wspó³pracy z przedstawicielami pracowników sprawnych i niepe³nosprawnych lub z ich przedstawicielami.
Opracowanie strategii ma przyczyniæ siê do podniesienia wiadomoci wszystkich pracowników organizacji. Wa¿nym elementem jej wdro¿enia jest przekazanie pracownikom wiedzy na temat zagadnieñ zwi¹zanych z niepe³nosprawnoci¹ w miejscu pracy oraz prze³amanie uprzedzeñ i stereotypów, które
mog¹ siê pojawiæ w zwi¹zku z perspektyw¹ wspó³pracy z osobami niepe³nosprawnymi.
W 2005 r. Parlament Europejski przyj¹³ dokument pt. Kodeks dobrej
praktyki w zakresie zatrudniania osób niepe³nosprawnych, w którym wymieniono podstawowe zadania w tym zakresie instytucji europejskich: promowanie ró¿norodnej i wykwalifikowanej si³y roboczej, poprawa dostêpu
i zatrudniania osób niepe³nosprawnych, eliminowanie dyskryminacji w miejscu pracy, promowanie kultury miejsca pracy opartej na sprawiedliwych praktykach i postêpowaniu w miejscu pracy (2005: art.1. Wprowadzenie). Kodeks zobowi¹zuje instytucje europejskie do bardziej aktywnego podejcia do
kwestii wdra¿ania, oceny i monitorowania polityki zatrudniania osób niepe³nosprawnych w swoich instytucjach, w tym w³¹czenie niepe³nosprawnych
cz³onków personelu w ten proces: Celem niniejszego KODEKSU DOBREJ
PRAKTYKI jest wyrane okrelenie polityki Instytucji Europejskich w odniesieniu do zatrudniania osób z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e zapewnienie,
aby wszyscy cz³onkowie personelu Instytucji Europejskich wywi¹zywali siê
ze swoich prawnych i statutowych zobowi¹zañ w ramach przepisów antydyskryminacyjnych, oraz aby pe³nili swoje obowi¹zki w sposób zgodny z dobr¹
praktyk¹ równoci szans (2005: art.1  Wprowadzenie).
Zgodnie z zaleceniami Kodeksu instytucje europejskie s¹ zobowi¹zane
do prowadzenia takiej polityki wzglêdem osób niepe³nosprawnych bêd¹cych
w stanie wype³niæ podstawowe obowi¹zki zawodowe, po wprowadzeniu
niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ: »Racjonalne usprawnienia«, w odniesieniu do podstawowych obowi¹zków zawodowych, oznaczaj¹ w³aciwe
rodki, z uwzglêdnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, maj¹ce umo¿liwiæ
osobie niepe³nosprawnej dostêp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy b¹d kszta³cenie, o ile rodki te nie nak³adaj¹ na pracodawcê nieproporcjonalnie wysokich obci¹¿eñ (2015: art.1  Wprowadzenie). W dokumencie wymieniono szereg usprawnieñ dotycz¹cych poszczególnych
obszarów zatrudnienia, w tym: rekrutacji, selekcji i mianowania, rozwoju
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zawodowego, szkoleñ, awansu zawodowego, oddelegowania, stosunków miêdzyludzkich w instytucjach europejskich.
Innymi usprawnieniami w miejscu pracy s¹: reorganizacja pracy, zakup
lub modyfikacja wyposa¿enia, uzgodnienia dotycz¹ce elastycznych warunków pracy. Kluczowym elementem wdra¿ania Kodeksu dobrej praktyki jest
ci¹g³e monitorowanie jego dzia³ania, udoskonalanie jego stosowania poprzez
wprowadzanie w tym celu odpowiednich procedur i powo³anych s³u¿b.
Wdra¿anie dobrych praktyk zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych w firmach i instytucjach rodzi wiele pytañ natury podstawowej
o przyczyny zatrudniania osób z niepe³nosprawnociami. Jedni pracodawcy
wskazuj¹ na umiejêtnoci i talenty, inni na proces internalizacji niepe³nosprawnoci jako naturalnej praktyki biznesowej. Przyczyny s¹ jednak bardziej z³o¿one, a niskie wskaniki zatrudnienia osób niepe³nosprawnych dowodz¹, ¿e pytania te s¹ bardzo istotne we wspó³czesnych spo³eczeñstwach.
Analizy MOP wskazuj¹ na kilka czynników wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹, które
decyduj¹ o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Business as unusual:
Making workplaces inclusive of people with disabilities 2014, s. 9). Oprócz
ustawodawstwa (w tym dokumentów miêdzynarodowych i krajowych), które inicjuje wiele dzia³añ, istotne s¹ takie czynniki, jak:
 spo³eczna odpowiedzialnoæ biznesu (inicjatywy dotycz¹ce w³¹czenia osób
niepe³nosprawnych i projekty zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi);
 osobiste zobowi¹zanie za³o¿yciela lub dyrektora generalnego firmy;
 zachêty finansowe (dotacje na rekompensatê wydatków zwi¹zanych
z racjonalnymi usprawnieniami; szczególnie istotne s¹ dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw);
 presja ze strony spo³eczeñstwa (ronie presja ze strony firm i organizacji, w tym inspektorów ochrony danych i organizacji pozarz¹dowych).

Wybrane opracowania prezentuj¹ce dobre praktyki
 kryteria wyboru i zakres tematyczny
Opracowania prezentuj¹ce dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób
niepe³nosprawnych s¹ liczne i bardzo ró¿norodne. Podstawowym kryterium
wyboru przedstawionego zestawu opracowañ jest ich g³ówny cel, definiowany jako promocja i upowszechnienie dobrych praktyk, stanowi¹cych wzór
do naladowania, inspiracjê i zachêtê dla innych organizacji, punkt porównawczy. Szczegó³owe kryteria doboru dobrych praktyk, uznanych za warte
propagowania, by³y uzale¿nione w ka¿dym z raportów od zakresu tematycznego opracowañ i poddane ocenom ekspertów. Nie bêdê w artykule ich
omawia³a, uznaj¹c trafnoæ wyboru ekspertów, skupiê siê natomiast na ich
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zawartoci tematycznej. Referowane przyk³ady opracowañ zasiêgiem terytorialnym obejmuj¹ ró¿ne obszary. Mog¹ dotyczyæ praktyk stosowanych na
poziomie lokalnym, krajowym lub miêdzynarodowym. Opisuj¹ dobre praktyki organizacyjne uwzglêdniaj¹ce jedn¹ kategoriê niepe³nosprawnych, na
przyk³ad niepe³nosprawnych ruchowo lub intelektualnie b¹d te¿ wiele ró¿nych przypadków. Prezentowane praktyki mog¹ dotyczyæ otwartego lub
chronionego rynku pracy, pracodawców z sektora prywatnego, publicznego
lub pozarz¹dowego, wybranego segmentu rynku pracy, miêdzy innymi ekonomii spo³ecznej. Przedmiotem analizy mo¿e byæ jeden rodzaj wsparcia, na
przyk³ad zatrudnienie wspomagane, ale te¿ ca³y proces wejcia do organizacji i utrzymania zatrudnienia lub jego wybrane elementy (rekrutacja, selekcja/ rozwój zawodowy/ warunki pracy/ inne).
Tabela 1. Wybrane kategorie tematyczne odnosz¹ce siê do opracowañ dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Lp.
1.

Kategorie
Zasiêg terytorialny (miêdzynarodowy, krajowy, lokalny)

2.

Rodzaje niepe³nosprawnoci
(jedna/zró¿nicowane kategorie)

3.

Rynek pracy/typ pracodawcy
(otwarty/chroniony; prywatny/
publiczny/pozarz¹dowy; inne
segmenty: ekonomia spo³eczna, samozatrudnienie)

4.

Rodzaje wsparcia (wspomagane, w procesie przejcia ze
szko³y do pracy, z rynku chronionego do otwartego, powrót
po przerwie w wyniku wypadku/choroby, inne)

Przyk³ad
Disability and Work. A trade union guide to the
law and good practice (2011), raport TUC, przyk³ady z Wielkiej Brytanii.
Disability in the Workplace: Company Practices
(2010), przyk³ady 25 firm, raport ILO, zakres miêdzynarodowy.
Mental health and work: Impact, issues and good
practices (2000), raport WHO we wspó³pracy
z ILO, zakres miêdzynarodowy.
Promoting Training and Employment
Opportunities for People with Intellectual
Disabilities: International Experience (2011),
raport ILO, zakres miêdzynarodowy.
Research on good practice in the employment of
people with disabilities in the public sector (2018),
przyk³ady z sektora publicznego w Irlandii.
Case Studies of Employees with a Disability
(2005), przyk³ady z sektora publicznego, stan
Wiktoria w Australii.
Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoci¹ realizowane przez organizacje
pozarz¹dowe w Polsce (2013).
Compendium of good practice. Supported Employment for people with disabilities in the EU and
EFTAEEA (2012).
Best practices for the employment of people with
disabilities and altered working capacity (2016),
przyk³ady z Wêgier i Norwegii, w tym proces przechodzenia z chronionego na otwarty rynek pracy.
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5.

Procesy/praktyki zwi¹zane z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi
(wszystkie lub wybrane: rekrutacja, selekcja, rozwój zawodowy, warunki pracy, inne)

Report on good practices in the employment of
people with disabilities. Personal learning environment for a effective recruitment People with Disabilities (2009), przyk³ady rekrutacji z 6 krajów.
Zatrudniaj¹c niepe³nosprawnych. Dobre praktyki
pracodawców w Polsce i innych krajach Europy
(2014), przyk³ady z Polski (10) i innych krajów
Europy (10), firmy i instytucje z otwartego rynku
pracy.

ród³o: opracowanie w³asne.

Przyk³adem raportu promuj¹cego dobre praktyki pracodawców w zatrudnianiu niepe³nosprawnych pracowników o zasiêgu miêdzynarodowym jest
publikacja International Labour Organization pt. Disability in the Workplace: Company Practices (2010). Raport zawiera krótkie opisy dowiadczeñ
25 firm. Przedstawia praktyki organizacyjne stosowane wobec niepe³nosprawnych pracowników lub kandydatów do pracy, klientów i konsumentów oraz
cz³onków spo³ecznoci lokalnej. Zosta³y one uzyskane w wyniku analizy raportów przygotowanych przez firmy, przegl¹du informacji publicznej dostêpnej na stronach firm i w sprawozdaniach korporacyjnych. Publikacja jest
odpowiedzi¹ na zalecenia wynikaj¹ce z Konwencji ONZ o prawach osób
niepe³nosprawnych. Jej celem jest zainspirowanie innych firm i pokazanie
ró¿nych mo¿liwoci w zakresie rozwijania polityki zatrudniania osób niepe³nosprawnych i utrzymania zró¿nicowanych pracowników w zasobach si³y
roboczej. Wnioski p³yn¹ce z opublikowanego raportu dowodz¹, ¿e organizacje w coraz wiêkszym stopniu zdaj¹ sobie sprawê, i¿ osoby niepe³nosprawne mog¹ byæ wydajnymi i lojalnymi pracownikami, a ich zatrudnianie przynosi im wiele korzyci. Zró¿nicowana si³a robocza jest coraz czêciej uznawana
za wa¿n¹ wartoæ w organizacji, wp³ywaj¹c¹ na jej sukces. Z analizy dobrych
praktyk wynika, ¿e firmy sektora prywatnego zatrudniaj¹ce niepe³nosprawnych pracowników czêsto anga¿uj¹ siê w rozwój produktów i us³ug dla osób
niepe³nosprawnych, ich rodzin i przyjació³ oraz na rzecz spo³ecznoci lokalnej (ibidem).
Z kolei promocji dobrych praktyk wród pracodawców w Wielkiej Brytanii s³u¿y raport przygotowany przez brytyjskie zwi¹zki zawodowe TUC pt.
Disability and Work. A trade union guide to the law and good practice (2011).
To kolejna publikacja opracowana przez zwi¹zki zawodowe, której celem
jest wyeliminowanie dyskryminacji osób niepe³nosprawnych w miejscu pracy. Osoby niepe³nosprawne, jak stwierdzono w raporcie, w dalszym ci¹gu
napotykaj¹ na liczne bariery uczestnictwa i równoci w spo³eczeñstwie brytyjskim. Recesja gospodarcza trwaj¹ca w Europie od 2008 r. spowodowa³a
70

7.p65

70

19-07-24, 16:58

Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w praktykach organizacji...

utratê wielu miejsc pracy w sektorze publicznym (w UK wiêkszoæ niepe³nosprawnych tam pracuje) i stworzy³a nowe zagro¿enia dla pracy osób niepe³nosprawnych. Publikacja przedstawia dobre praktyki w miejscu pracy, odwo³uj¹c siê do przepisów wprowadzonych przez now¹ ustawê Equality Act
z 2010 r. Odnosz¹ siê one do takich kwestii, jak: procedury rekrutacyjne,
polityka wynagrodzeñ, bezpieczeñstwo i higiena pracy, absencja chorobowa,
szkolenia, rozwój i awanse, zarz¹dzanie pracownikami, procedury zwalniania pracowników oraz dobre praktyki w zakresie polityki równociowej. TUC
zachêca pracodawców do monitorowania zatrudnienia niepe³nosprawnych
pracowników i sprawdzania, czy s¹ reprezentowani w odpowiednich proporcjach wród za³ogi. Wymaga to starannego planowania dzia³añ (np. ukierunkowania rekrutacji) i wdra¿ania polityki równociowej. Dzia³ania te przynosz¹ wymierne korzyci dla organizacji. Jak podkrelono w raporcie, osoby
niepe³nosprawne i ich rodziny stanowi¹ znaczny potencja³ rynkowy, a ich
zatrudnianie mo¿e pomóc w budowaniu dobrego klimatu w organizacji i w jej
otoczeniu. Skuteczna polityka ró¿norodnoci jest dobra dla morale pracowników, ale tak¿e dla reputacji organizacji (ibidem, s. 2021).
Du¿o miejsca powiêca siê dobrym praktykom wspieraj¹cym zatrudnianie osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy. Jest to zgodne
z wytycznymi polityki miêdzynarodowej zalecaj¹cej zatrudnianie, o ile jest
to mo¿liwe, w otwartym i integracyjnym rodowisku pracy. W raporcie Best
practices for the employment of people with disabilities and altered working
capacity (2016) przedstawiono dowiadczenia z Wêgier i Norwegii. Opisane
przyk³ady objê³y praktyki stosowane przez firmy, organizacje pozarz¹dowe,
organizacje reprezentuj¹ce interesy osób niepe³nosprawnych. Du¿o miejsca
zajê³y przyk³ady opisuj¹ce proces przechodzenia niepe³nosprawnych pracowników z chronionego do otwartego rynku pracy. Dobrym praktykom w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce
i innych krajach Europy zosta³a powiêcona publikacja Zatrudniaj¹c niepe³nosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy (2014), opisana w dalszej czêci artyku³u.
Upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze publicznym jest tak¿e czêstym tematem prezentowanych przyk³adów. Przekonanie, ¿e osoby niepe³nosprawne nie musz¹ byæ mniej wydajne i godne zaufania ni¿ osoby w pe³ni
sprawne, w szczególnoci w sektorze us³ug publicznych i samorz¹du terytorialnego, jest wnioskiem z kolejnego opracowania dotycz¹cego dobrych praktyk pt. Case Studies of Employees with a Disability (2005). Raport opiera siê
na szeciu studiach przypadku dokumentuj¹cych dowiadczenia pracowników niepe³nosprawnych (o ró¿nym poziomie kwalifikacji i rodzajach niepe³nosprawnoci) i ich mened¿erów. Zrealizowano je w instytucjach rz¹dowych
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i ich agencjach stanu Wiktoria w Australii. Publikacja wskazuje na ró¿ne
wyzwania i korzyci, jakie ³¹cz¹ siê z wprowadzaniem niepe³nosprawnych
pracowników do organizacji. Przedstawia propozycje zmian i sugestie dotycz¹ce przyjêcia efektywnych i skutecznych strategii w stosunku do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Raport dowodzi, ¿e zatrudnienie osób niepe³nosprawnych podnosi kulturê miejsca pracy i wp³ywa pozytywnie na
wydajnoæ pracy. Organizacje stosuj¹ce innowacyjne i adaptacyjne strategie
wobec niepe³nosprawnych pracowników przek³ada³y to na sukces organizacyjny. Uznawa³y, ¿e wyzwania zwi¹zane z ró¿norodnoci¹ w miejscu pracy
maj¹ kluczowe znaczenie dla osi¹gniêcia sukcesu organizacji (ibidem). Inny
raport dotycz¹cy sektora publicznego: Research on good practice in the employment of people with disabilities in the public sector (2018) powsta³
w zwi¹zku z opublikowan¹ w 2015 r. przez rz¹d Irlandii strategi¹ zatrudniania osób z niepe³nosprawnoci¹ na lata 20152024. Identyfikuje on dobre
praktyki dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³nosprawnych w irlandzkim sektorze publicznym.
Prezentacja dobrych praktyk to nie tylko opisy sukcesów i propozycje
wprowadzania sprawdzonych rozwi¹zañ, ale tak¿e analiza dzia³añ wymagaj¹cych interwencji i zmian. Dla przyk³adu, badania miêdzynarodowe dobrych
praktyk w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (zrealizowane w 6 krajach)
ujawniaj¹ istnienie wielu barier (Report on good practices in the employment
of people with disabilities. Personal learning environment for a effective recruitment People with Disabilities 2009). Nale¿¹ do nich miêdzy innymi
procedury rekrutacji. W³adze publiczne opracowuj¹ szereg instrumentów
prawnych promuj¹cych politykê w³¹czania osób niepe³nosprawnych i przeciwdzia³ania dyskryminacji na rynku pracy, jednak¿e nie przes¹dzaj¹ one
o skutecznej rekrutacji tych¿e osób do firm i radzeniu sobie z pracownikami niepe³nosprawnymi (automatycznego wejcia do zasobów kadrowych
firm). W procedurach skutecznej rekrutacji do firm przeszkadzaj¹ stereotypy i uprzedzenia pracodawców i pracowników, a tak¿e niewiedza o realnej sytuacji i potrzebach osób niepe³nosprawnych. Jest to rezultat braku
dzia³añ uwiadamiaj¹cych pracodawców i pracowników na temat problemów osób niepe³nosprawnych na rynku pracy. Dlatego wa¿ne s¹ szkolenia
podnosz¹ce wiedzê pracodawców i pracowników, narzêdzia wspieraj¹ce pracê
mened¿erów i specjalistów zasobów ludzkich, poprawiaj¹ce przebieg procesu rekrutacji i zarz¹dzania osobami niepe³nosprawnymi w miejscu pracy (ibidem, s. 152153).
Z przegl¹du wymienionych powy¿ej raportów dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego lub publicznego wynika, ¿e najczêciej uwzglêdniane s¹ w nich takie elementy, jak: rekrutacja i wprowadzanie do pracy
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pracowników niepe³nosprawnych, szkolenia i awanse pracowników, otoczenie spo³eczne i aktywnoci w miejscu pracy, organizacja pracy i dostosowania, rozwi¹zywanie konfliktów, a tak¿e szkolenia kadry dzia³ów personalnych, personelu kierowniczego i pracowników w zakresie problematyki
niepe³nosprawnoci. Innymi analizowanymi elementami mog¹ byæ oceny skutecznoci polityki zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych, na przyk³ad monitoring zatrudnienia (na ile osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce
kwalifikacje s¹ reprezentowane w populacji pracowników, czy jest to proporcjonalne do ich obecnoci w populacji ogó³em), satysfakcja pracowników i ich podmiotowoæ (czy pracownicy czuj¹ siê szanowani i cenieni, maj¹
poczucie, ¿e s¹ czêci¹ organizacji i pracuj¹ w integracyjnym miejscu pracy)
(Model Diversity Policy: Changing Policies, Practices and Culture 2011).
Dobre praktyki w zatrudnianiu i aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych realizuj¹ tak¿e organizacje pozarz¹dowe. Przyk³adem jest raport
przygotowany w Polsce pt. Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoci¹ realizowane przez organizacje pozarz¹dowe w Polsce (2013).
Opisane s¹ w nim inicjatywy umo¿liwiaj¹ce ró¿nym kategoriom osób niepe³nosprawnych wejcie lub powrót na otwarty rynek pracy. Wybrane dzia³ania
s¹ prowadzone przez jedn¹ organizacjê lub w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami, maj¹ zasiêg ogólnokrajowy, wojewódzki lub lokalny.
We wprowadzaniu osób niepe³nosprawnych na rynek pracy i utrzymaniu
ich w zatrudnieniu znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ ró¿nego rodzaju dzia³ania wspieraj¹ce, w tym tzw. zatrudnienie wspomagane. Tego rodzaju form zatrudnienia dotyczy badanie przeprowadzone przez COWI we wspó³pracy z Instytutem Pracy (Work Research Institute  WRI) i Europejsk¹ Uni¹ Zatrudnienia
Wspomaganego (European Union of Supported Employment  EUSE). Raport ukaza³ siê w 2012 r. pt. Compendium of good practice. Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA (polskie wydanie w 2013 r.). Badaniem ogólnym objêto 30 pañstw. Szczegó³ow¹ analizê
przeprowadzono w szeciu z nich: Austrii, Czechach, Norwegii, Hiszpanii,
Szwecji oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. Badacze opisanych przypadków dobrych praktyk pozyskiwali informacje bezporednio od osób, które
znalaz³y p³atn¹ posadê na otwartym rynku pracy za porednictwem agencji
zatrudnienia wspomaganego, od ich pracodawców, instytucji bêd¹cych dostawcami us³ug oraz od trenerów pracy. We wszystkich tych przypadkach
najwa¿niejsz¹ rolê, przes¹dzaj¹c¹ o sukcesie w zatrudnieniu osoby niepe³nosprawnej odgrywa³a agencja zatrudnienia wspomaganego, a zw³aszcza dzia³ania trenera pracy. W wiêkszoci przyk³adów dobrych praktyk stanowiska
pracy osób niepe³nosprawnych by³y specjalnie aran¿owane. Dzia³ania poprzedzaj¹ce zatrudnienia, maj¹ce na celu sprawdzenie predyspozycji zawo73
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dowych oraz krótkoterminowe sta¿e, czêsto okazywa³y siê korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla potencjalnego pracownika (ibidem).
W raportach przyk³ady dobrych praktyk mog¹ odnosiæ siê do osób z wszystkimi rodzajami niepe³nosprawnoci lub te¿ do wybranych kategorii. Problemy zdrowia psychicznego w pracy s¹ przedmiotem opracowania przygotowanego przez WHO i ILO pt. Mental health and work: Impact, issues and
good practices (Harnois, Gabriel 2000). Zdrowie psychiczne ma wp³yw na
produktywnoæ pracowników i ich niepe³nosprawnoæ. St¹d wa¿ne s¹ programy prewencyjne i rehabilitacja oraz publikacje promuj¹ce dobre praktyki
w zakresie zdrowia psychicznego. Za³o¿eniem opracowania jest przekonanie, ¿e dokument ten pomo¿e pracodawcom i pracownikom w podnoszeniu
wiadomoci na temat korzyci p³yn¹cych z dobrych praktyk w zakresie zdrowia psychicznego i zachêci do wdra¿ania strategii maj¹cych na celu utrzymanie zdrowego rodowiska pracy i satysfakcjonuj¹cego ¿ycia. Przyk³adem raportu dotycz¹cego zatrudnienia osób niepe³nosprawnych intelektulalnie jest
opracowany przez ILO: Promoting Training and Employment Opportunities
for People with Intellectual Disabilities: International Experience (Parmenter
2011). Jest to miêdzynarodowy przegl¹d badañ i dowiadczeñ zwi¹zanych
z modelami zatrudnienia na wiecie, w krajach o wysokich i niskich dochodach oraz ich krytyczna analiza. Pomimo utrzymywania siê w wielu krajach
dominacji zatrudnienia w zamkniêtych zak³adach pracy, raport zawiera tak¿e przyk³ady dobrych praktyk zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ na otwartym rynku pracy, z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego. Dowodz¹ one, ¿e w wypadku tej kategorii pracowników
odpowiednie szkolenie, wsparcie w miejscu pracy i ukierunkowanie ich
mo¿liwoci sprzyjaj¹ w³¹czeniu osób niepe³nosprawnych w rodowisko pracy (ibidem).
Podsumowuj¹c prezentacje wybranych opracowañ, mimo opisanej powy¿ej ró¿norodnoci, mo¿na zauwa¿yæ pewne podobieñstwa w metodologii
wyboru przypadków i w strukturze opracowañ. Do sta³ych zagadnieñ nale¿¹
informacje o kryteriach wyboru przypadków do badañ/prezentacji oraz postêpowaniu badawczym w toku zdobywania danych do analizy. Prezentacja
dobrych praktyk jest na ogó³ ilustrowana materia³ami pozyskanymi z ró¿nych róde³, z wykorzystaniem metody triangulacji. Cech¹ wspóln¹ tych
przedsiêwziêæ jest podkrelenie ich u¿ytecznoci dla ró¿nych interesariuszy
i spo³eczeñstwa. Wa¿n¹ czêci¹ opracowañ dobrych praktyk s¹ wnioski z prowadzonej analizy, uzupe³niane czêsto rekomendacjami kierowanymi miêdzy
innymi do w³adz i instytucji publicznych, pracodawców, osób niepe³nosprawnych oraz do spo³eczeñstwa obywatelskiego. Towarzysz¹ im konkretne zalecenia, propozycje rozwi¹zañ, których wprowadzenie zwiêkszy szanse na osi¹74
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gniêcie sukcesu. Nale¿y natomiast podkreliæ, ¿e znacznie rzadziej s¹ umieszczane informacje o monitoringu lub ewaluacji konkretnych dobrych praktyk, a tylko sporadycznie o ich transferze.

Dobre praktyki pracodawców w zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych  przyk³ad dowiadczenia badawczego
Badania dobrych praktyk dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych w Polsce i Europie zosta³y wykonane w ramach projektu na temat polityki publicznej pañstwa wobec niepe³nosprawnoci, realizowanego w latach 20122014 1. Celem modu³u badawczego odnosz¹cego siê do
zatrudniania by³o zgromadzenie wiedzy i analiza uznanych za dobre programów i praktyk w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy. Dobr¹ praktykê definiowalimy jako uniwersalny proces, technikê czy innowacjê, która
dotyczy zatrudniania osób niepe³nosprawnych i wp³ywa na poprawê ich sytuacji w danym miejscu pracy, ale tak¿e przyczynia siê do lepszej jakociowo
realizacji celów organizacyjnych. Badania empiryczne objê³y dwa typy badañ: 1) badania ankietowe przeprowadzone w 100 firmach i instytucjach
w Polsce zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne, dotycz¹ce uwarunkowañ
zatrudniania takich pracowników; 2) badania jakociowe, dotycz¹ce bezporednio funkcjonowania dobrych praktyk, oparte o metodê studiów przypadku, które zosta³y wykonane w dziesiêciu firmach/instytucjach w Polsce
oraz dziesiêciu w innych krajach Europy2. Firmy i instytucje zosta³y wytypowane na podstawie analizy dokumentów i konsultacji eksperckich. Celem
by³ wybór takich pracodawców, których dobre praktyki w zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych s¹ rozpoznawane na rynku krajowym, a nawet miêdzy1
Projekt kierowany by³ przez prof. Barbarê G¹ciarz z Wydzia³u Humanistycznego AGH w Krakowie
i finansowany przez PFRON. W badania i analizê wyników badañ zaanga¿owane by³y: Ewa Giermanowska (ISNS UW), Joanna Kotzian (HRK S.A.), Magdalena Pancewicz (HRK S.A), Magdalena Arczewska
(ISNS UW), Mariola Rac³aw (ISNS UW). W dalszej czêci artyku³u wykorzysta³am informacje zamieszczone w publikacji z projektu: Giermanowska red. 2014, w tym: Giermanowska 2014, Kotzian, Pancewicz 2014; Kotzian 2014.
2
W Polsce: Altix (firma informatyczna, Warszawa), Carrefour Polska (sieæ handlowa, Warszawa),
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeñ Ergo Hestia (firma ubezpieczeniowa/finansowa, Sopot), Hutchinson
(firma motoryzacyjna, Bielsko-Bia³a), Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris (firma kosmetyczna, Piaseczno), Gabinety Rehabilitacji Rudek (opieka medyczna, Rzeszów), Sodexo (obs³uga nieruchomoci komercyjnych, Warszawa), Miejska Biblioteka Publiczna (Katowice), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(Warszawa), Pañstwowa Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa  Centralne Laboratorium (Toruñ).
W Europie: Allehande Kokken (firma restauracyjna, Dania), Ford-Werke GmbH (firma motoryzacyjna, Niemcy), IKEA Deutschland (firma handlu detalicznego, Niemcy), Marionnaud Parfumeries (firma
kosmetyczna, Francja), Max Hamburgerrestauranger (firma restauracyjna, Szwecja), Rehab Station Stockholm (firma rehabilitacyjna, Szwecja), Thales Group (przemys³ zbrojeniowy, lotniczy, kosmiczny, transport l¹dowy, Francja), Électricité Réseau Distribution France (firma energetyczna, Francja), Parlament
Europejski (Belgia/Luksemburg), Departament Integracji Spo³ecznej Osób Niepe³nosprawnych (Cypr).
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narodowym. Dobre praktyki by³y dla nas ród³em wiedzy, ale i form¹ komunikacji z pracodawcami. St¹d w projekcie wykorzystano wiedzê i dowiadczenia konsultantów (z firmy HRK S.A.) maj¹cych na co dzieñ bezporedni
kontakt z pracodawcami z polskiego i zagranicznego rynku pracy w zakresie
rekrutacji i rozwoju personelu, budowania wizerunku pracodawców i badañ
spo³ecznych. Wartoci¹ dodan¹ realizowanego projektu by³ wspólny udzia³
badaczy akademickich i praktyków.
Opis i analiza ka¿dego przypadku zosta³y oparte na danych zastanych
dla ka¿dej firmy/instytucji, pochodz¹cych z nastêpuj¹cych róde³:
 dokumenty i statystyki: kodeksy etyczne, procedury organizacyjne
dotycz¹ce zarz¹dzania ró¿norodnoci¹ i niepe³nosprawnoci¹ w miejscu pracy, programy szkoleñ w tym zakresie, statystyki zatrudnienia osób niepe³nosprawnych;
 dane archiwalne: informacje dotycz¹ce genezy zatrudniania osób niepe³nosprawnych i praktyk w tym zakresie;
 artefakty fizyczne wewnêtrzne: filmy, zdjêcia, strony internetowe;
 artyku³y o firmie/instytucji dotycz¹ce zatrudniania niepe³nosprawnych
pracowników;
 obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo i praktyki stosowane w danym kraju.
W ka¿dej firmie/instytucji zrealizowano wywiady z przedstawicielami
pracodawców i pracowników: bezporednie (w Polsce), telefoniczne i internetowe (w innych krajach), zgodnie ze scenariuszem wywiadu z przygotowanymi dyspozycjami. Wywiady zosta³y przeprowadzone z przedstawicielem zarz¹du i/lub dzia³u personalnego. Dodatkowo w ka¿dym studium
przypadku zosta³ uwzglêdniony opis indywidualnego przypadku zatrudnionej osoby niepe³nosprawnej (wykonany na podstawie wywiadu z osob¹ niepe³nosprawn¹, jej prze³o¿onym, wspó³pracownikiem i ewentualnie podw³adnym). Wywiady te pozwoli³y na pokazanie spo³ecznego wymiaru procesu
integracji organizacyjnej. Dodatkowym ród³em informacji by³a bezporednia obserwacja prowadzona przez badaczy (tylko w Polsce).
W analizach wykorzystano dane pochodz¹ce z ró¿nych róde³ i zbierane
za pomoc¹ kilku metod (tzw. metoda triangulacji), co pozwoli³o lepiej zrozumieæ wewnêtrzne i zewnêtrzne uwarunkowania sukcesów dobrych praktyk. Postêpowanie badawcze w toku realizowanych studiów przypadku okaza³o siê trudniejsze ni¿ zak³adali ich autorzy. W dotarciu do firm i instytucji
zagranicznych oraz podczas kontaktu z nimi bardzo pomocne by³y organizacje pozarz¹dowe. Skontaktowano siê z ponad 120 organizacjami pozarz¹dowymi oraz publicznymi zajmuj¹cymi siê tematyk¹ niepe³nosprawnoci z ponad 30 pañstw europejskich. Rekomendacje takie zespó³ badawczy uzyska³
od 30 organizacji pochodz¹cych z krajów Unii Europejskiej.
76
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W przypadku badania prowadzonego na polskim rynku pracy trudno by³o
uzyskaæ u¿yteczne informacje od organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê
osobami niepe³nosprawnymi. Niechêtnie podejmowa³y wspó³pracê z podmiotami prywatnymi, traktuj¹c je jako konkurencjê. Ma³o efektywna okaza³a siê
te¿ wspó³praca z instytucjami publicznymi. Skierowane do nich pytania by³y
najczêciej przekazywane innym jednostkom, zwlekano z udzieleniem odpowiedzi, a czêstym zjawiskiem by³ te¿ brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej.
Identyfikacja firm i instytucji do badania, a nastêpnie uzgodnienia dotycz¹ce przebiegu badania w poszczególnych organizacjach okaza³y siê najtrudniejszymi i najbardziej pracoch³onnymi etapami projektu i wp³ynê³y na wyd³u¿enie czasu realizacji badania. Dodatkowo na d³u¿szy czas realizacji procesu
wp³ywa³y:  nieoczekiwana nieobecnoæ niepe³nosprawnego pracownika
wskazanego do badania, spowodowana jego z³ym stanem zdrowia;  trudnoci w znalezieniu czasu na przeprowadzenie wywiadu (w przypadku osób
na wy¿szych stanowiskach);  brak mo¿liwoci udzia³u pracowników w badaniu w czasie pracy;  potrzeba zatrudnienia t³umacza migowego, wykonania
autoryzacji transkrypcji lub notatek z wywiadu i autoryzacji raportu. W niektórych krajach dodatkow¹ trudnoæ stanowi³y obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, utajniaj¹ce informacjê o niepe³nosprawnoci pracownika (informacja taka
objêta jest tajemnic¹ medyczn¹). Pracodawca, chc¹c wzi¹æ udzia³ w badaniu,
musia³ czekaæ na zg³oszenie siê ochotnika, nie móg³ wskazaæ osoby ani poprosiæ jej o udzia³ w badaniu.
Prezentowane w omawianej publikacji przyk³ady zatrudniania osób niepe³nosprawnych i wnioski z analizy case studies dowiod³y, ¿e firmy i instytucje w Polsce i Europie wdra¿aj¹ udane praktyki zatrudniania osób niepe³nosprawnych i osi¹gaj¹ sukcesy. S¹ one wynikiem dostarczania wiedzy
pracodawcom i pracownikom o niepe³nosprawnoci i o osobach niepe³nosprawnych oraz sta³ego podnoszenia wiadomoci na ten temat. Zwi¹zane
s¹ z budowaniem kultury i wizerunku organizacji, opartym na zasadach równych szans i niedyskryminacji. W praktyce organizacyjnej przejawia siê to
we wdra¿aniu i przestrzeganiu tych wartoci i norm we wszystkich procedurach personalnych: rekrutacji i selekcji, polityce rozwoju, oceny i szkoleniach
pracowników. W Polsce praktyki takie s¹ postrzegane jako co wyj¹tkowego, nietypowego, jeszcze s³abo zinstytucjonalizowanego w spo³ecznym odbiorze. Studia w Europie Zachodniej pokaza³y, ¿e s¹ one tam znacznie lepiej
zakorzenione i obecne w polityce kadrowej firm i instytucji.
Wa¿n¹ czêæ projektu stanowi³o upowszechnianie jego rezultatów. Wyniki badañ by³y publikowane w monografii projektu (Giermanowska red. 2014)
oraz w licznych artyku³ach naukowych, a tak¿e opracowaniach popularnonaukowych. Na ich podstawie zosta³a przygotowana broszura skierowana
77
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do pracodawców bior¹cych udzia³ w badaniach i rozes³ana do kilkudziesiêciu najwiêkszych firm w Polsce. Wyniki badañ prezentowano na konferencjach naukowych i specjalistycznych zwi¹zanych z obszarem HR i z udzia³em pracodawców. Udostêpniono je tak¿e instytucjom publicznym
odpowiedzialnym za zatrudnianie osób niepe³nosprawnych: PFRON, MPiPS,
Pe³nomocnikowi Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych. Niestety nie prowadzono ewaluacji wyników projektu. Nie ma te¿ informacji o transferze dobrych praktyk do innych organizacji.

Konkluzje i dyskusja
Celem badañ dobrych praktyk dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych jest szukanie sposobów na zwiêkszenie aktywnoci zawodowej
osób z tej kategorii spo³ecznej, a tak¿e upowszechnienie przekonania (poprzez prezentacjê konkretnych przypadków), ¿e mo¿na odnieæ sukces w tej
dziedzinie. Dla socjologa ten typ badañ, oprócz wartoci poznawczej, diagnostycznej, ma zawsze wartoæ praktyczn¹, ³¹czy siê z socjologi¹ stosowan¹, a niekiedy i zaanga¿owan¹. Odwo³uj¹c siê do koncepcji Michaela Burawoya, który wymienia cztery funkcje socjologii: teoretyczn¹, krytyczn¹,
praktyczn¹ i publiczn¹ i stawia pytania: Socjologia po co? i Socjologia dla
kogo?, kwestia ta staje siê istotnym wyzwaniem dla nauk spo³ecznych (Burawoy 2005). Wiedza socjologiczna i krytyczne spojrzenie na dotychczas stosowane rozwi¹zania w obszarze zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w Polsce
prowadz¹ czêsto do formu³owania wielu pesymistycznych stwierdzeñ wobec
polityki publicznej: o rozbie¿noci pomiêdzy deklarowanymi zasadami i celami a faktycznym sposobem realizowania dzia³añ publicznych (G¹ciarz 2014),
zamkniêtym systemie i niewykorzystanym oknie mo¿liwoci (Dudziñska 2015),
niedokoñczonym procesie emancypacji osób niepe³nosprawnych w wyniku
zablokowania im dostêpu do rynku pracy (Giermanowska i in. 2015), polityce spodziewanej pora¿ki (Kubicki 2017).
Z drugiej strony zaanga¿owanie socjologów w dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych poprzez diagnozê zjawiska, formu³owanie wniosków i wypracowywanie rekomendacji, a tak¿e wdra¿anie i upowszechnianie praktycznych rozwi¹zañ (m.in. dobrych praktyk) tworz¹ warunki do zaistnienia zmiany
spo³ecznej. Oczywicie ka¿dej dzia³alnoci badawczej powinna towarzyszyæ
krytyczna refleksja. Gromadzeniu wiedzy na temat dobrych/najlepszych praktyk w biznesie czy dzia³alnoci publicznej towarzysz¹ wspomniane we wstêpie punkty krytyczne zwi¹zane z ich definiowaniem, celem i kryteriami wyboru, problemami z ich ewaluacj¹, transferem oraz komunikowaniem. Praktyczne
wykorzystanie dobrych praktyk jest uzale¿nione od mo¿liwoci i uwarunko78
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wañ ich wdro¿enia. Organizacje osi¹gaj¹ce sukces, maj¹ce dobre wzorce
praktyk, jak podkrela Mary Jo Hatch, wysy³aj¹c o tym sygna³y do swojego
otoczenia, uzyskuj¹ w ten sposób dodatkow¹ legitymizacjê spo³eczn¹ niezbêdn¹ do przyci¹gania do siebie zasobów. Poprzez dobre praktyki mog¹
mobilizowaæ i sterowaæ dzia³aniami innych firm, które bêd¹ naladowaæ organizacje, które odnios³y sukces (Hatch 2002: 114). Nale¿y jednak braæ pod
uwagê fakt, ¿e we wdra¿aniu dobrych praktyk wa¿ny jest kontekst, co oznacza, ¿e nie w ka¿dym rodowisku sprawdzone najlepsze rozwi¹zania przynios¹ sukces. Promuj¹c i upowszechniaj¹c dobre praktyki, nale¿y pamiêtaæ
o odbiorcach, ich potrzebach i mo¿liwociach oraz o warunkach, w jakich
maj¹ byæ podejmowane. Badania naukowe przynosz¹ te¿ nieoczywiste rezultaty wiadcz¹ce o skutecznoci dobrych praktyk organizacyjnych. Przyk³adem s¹ konkluzje z badañ dotycz¹cych nierównoci w miejscu pracy, skutecznoci metod prowadzenia akcji afirmacyjnych i polityki równoci
kierowanej do kobiet i grup mniejszociowych w firmach amerykañskich.
Najlepsze rezultaty by³y osi¹gane dziêki przypisywaniu mened¿erom odpowiedzialnoci za zmiany organizacyjne, natomiast ró¿nego typu szkolenia
i feedbacki czy takie dzia³ania, jak mentoring i networking, maj¹ce na celu
zmniejszenie izolacji spo³ecznej kobiet i grup mniejszociowych, przynosi³y
znacznie skromniejsze rezultaty (Kalev, Dobbin, Kelly 2006). Wnioski z badañ dowodzi³y, i¿ wp³yw czynników wyrównuj¹cych nierównoci w miejscu
pracy jest bli¿szy klasycznej socjologii organizacji ni¿ teoriom poznawczym
dotycz¹cym uprzedzeñ czy sieci spo³ecznych (ibidem, s. 611).
Jednoczenie warto podkreliæ, ¿e praktyka organizacyjna i praktyka
badawcza kieruj¹ siê inn¹ logik¹ dzia³ania i nie zawsze prowadz¹ do zbie¿nych rezultatów. Przedstawione opracowania dobrych praktyk i moje dowiadczenia badawcze prowadz¹ do wniosku, ¿e wysi³ek w³o¿ony w ich opracowanie i upowszechnienie dostrzegany jest bardziej w krêgach akademickich
ni¿ wród przedstawicieli pracodawców i w³adz publicznych. Pracodawcy
na ogó³ pozostaj¹ w pozycji wyczekuj¹cej i tylko niektórzy z nich s¹ otwarci
na nowe inicjatywy zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych pracowników. Z kolei polityka publiczna w Polsce dotycz¹ca aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepe³nosprawnych toczy siê zgodnie z wypracowanym w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. wzorcem, który mimo ¿e jest
nieefektywny, ma silnie zinstytucjonalizowan¹ moc trwania (Barczyñski 2018;
G¹ciarz 2014; Giermanowska red. 2014). Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ zjawiskiem z³o¿onym, ale brak umiejêtnoci badaczy w komunikacji z pracodawcami i decydentami nie u³atwia tego procesu. Zjawisko to zosta³o dostrze¿one w innych krajach. Przyk³adem s¹ wyniki analizy literatury dotycz¹cej
anga¿owania pracodawców w okrelone praktyki zatrudniania osób niepe³79
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nosprawnych i ich rozwoju zawodowego publikowane w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu ustawy o niepe³nosprawnych Amerykanach (dotycz¹ce okresu 19902011). Okaza³o siê, ¿e wiêkszoæ tej literatury zosta³a
napisana dla grupy osób czerpi¹cych korzyci z pomocy osobom niepe³nosprawnym i dostawców us³ug rehabilitacyjnych (pañstwowej rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej), zamiast dla mened¿erów, personelu zajmuj¹cego siê
zasobami ludzkimi lub decydentów. Artyku³y dostêpne by³y g³ównie w czasopismach rehabilitacyjnych i leczniczych i nie skupiano siê na rozpowszechnianiu wiedzy wród pracodawców i dzia³ów HR (Employer Practices and the
Employment of People with Disabilities: Scoping the Literature 2013). Zjawisko to na pewno dotyczy Polski i stanowi wyzwanie dla socjologów. Nale¿y znaleæ odpowiedni sposób udostêpniania wyników badañ naukowych i analiz pracodawcom i decydentom oraz bardziej skutecznie przyczyniaæ siê do
poprawy warunków ¿ycia i pracy s³abszych grup spo³ecznych.
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Artyku³y i studia
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Kierunek dopasowania kulturowego z perspektywy
przedstawicieli sprawnej wiêkszoci w wybranych
obszarach funkcjonowania spo³ecznego
The article presents the attitude shown by non-disabled people towards those
with disabilities in categories of relations between the stronger majority and
weaker minority. This is a proposal constituting another elaboration of the
cultural understanding of disability in the context of the concept of the direction of cultural adaptation. The papers narrative tackles the problem of limited participation by disabled persons in common areas of social functioning,
embracing such as the family, work, art and learning. These deliberations relate, among other things, to contemporary concepts of intercultural psychology, provoking questions about the necessity for changing the interpretation of
ones cultural contexts in a situation involving the coexistence of persons representing different cultures in shared time and space.
Keywords: cultural depiction of disability, direction of cultural adaptation, the
majoritys culture of adaptation, the minoritys culture of adaptation

Wstêp
Osoby niepe³nosprawne zyskuj¹ obecnie znacznie wiêksze mo¿liwoci rozwoju i decydowania o sobie ni¿ kiedykolwiek wczeniej. Coraz wiêcej z nich
korzysta z lepszych warunków funkcjonowania i stara siê odnaleæ w³asn¹ drogê
realizacji aspiracji ¿yciowych. Wy¿szy poziom wykszta³cenia tych osób oznacza
mo¿liwoæ formowania siê elit, które szukaj¹ w³asnej miary opisu rzeczywistoci
spo³ecznej. Przedstawiciele sprawnej czêci spo³eczeñstwa zostali zmuszeni do
okrelenia siê wobec tego nowego orodka formu³owania idei i praktyk. Istnieje
wiele postaw, jakie mog¹ zostaæ wybrane, wiele praktyk, które mo¿na stosowaæ.
Obecnie jako osoby sprawne, inaczej ni¿ w przesz³oci, mamy szansê zachowaæ
siê w³aciwie wobec naszych niepe³nosprawnych kolegów, kole¿anek, dzieci,
wspó³pracowników, s¹siadów  mo¿emy siê dopasowaæ.

Kulturowe ujêcie niepe³nosprawnoci
Chocia¿ w przesz³oci pojawia³o siê wiele zapowiedzi dotycz¹cych koñca
ró¿nych epok, niektórzy og³aszali nawet koniec historii, to jak s¹dzê, mo¿na
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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z ca³¹ wiadomoci¹ istotnoci tego faktu og³osiæ koniec epoki przedstawiania niepe³nosprawnoci w kategoriach wymylanych przez osoby sprawne. Wreszcie nasta³a bowiem epoka, w której osoby niepe³nosprawne badaj¹ i opisuj¹
niepe³nosprawnoæ, a wiêc prezentuj¹ emiczn¹1 perspektywê tego dowiadczenia. Obecnie rosn¹ca liczba osób niepe³nosprawnych przedstawia niepe³nosprawnoæ nie tylko jako wspólnotê, ale przede wszystkim jako kulturê,
czego najlepszym wyrazem jest nastêpuj¹cy cytat: Osoby z niepe³nosprawnociami tworz¹ rodzaj grupowej to¿samoci. Mamy wspóln¹ historiê ucisku i wspóln¹ wiê odpornoci. Tworzymy sztukê, muzykê, literaturê oraz
inne formy wyrazu naszego sposobu ¿ycia i naszej kultury, inspirowan¹ naszym dowiadczeniem niepe³nosprawnoci. Co najwa¿niejsze, jestemy dumni,
¿e jestemy osobami z niepe³nosprawnociami. Odnosimy siê do naszej niepe³nosprawnoci z dum¹, poniewa¿ niepe³nosprawnoæ jest czêci¹ naszej
to¿samoci [podkr.  R.D.]. Jestemy, kim jestemy: jestemy ludmi z niepe³nosprawnociami (Brown 2015).
W przytoczonym ujêciu zosta³y wprowadzone dwa bardzo wa¿ne aspekty
niepe³nosprawnoci, a mianowicie poczucie dumy oraz pozytywna to¿samoæ.
Dla osób sprawnych s¹ to dwa obszary, których nie ³¹czono wczeniej z niepe³nosprawnoci¹, poniewa¿ wykraczaj¹ poza zakres stereotypów, jakie tworz¹ osoby
sprawne w swojej etycznej (por. przyp. 1) perspektywie rozumienia niepe³nosprawnoci. Poza tym dla sprawnej czêci spo³eczeñstwa trudno jest uj¹æ pojêcie kultury w kontekcie niepe³nosprawnoci. Jest to bowiem kultura nieetniczna i nieterytorialna i w tym sensie staje siê pierwsz¹ kultur¹ rzeczywicie globaln¹.
Na fakt ten zwraca uwagê Carol J. Gill (1995), podaj¹c wspólne wyró¿niki globalnej perspektywy kultury niepe³nosprawnoci rozumianej jako
mieszanka elementów pochodz¹cych z przejawiaj¹cych siê ró¿nic funkcjonalnych, sposobów traktowania przez sprawn¹ wiêkszoæ oraz transmisji
wspólnych dowiadczeñ.
Równie¿ Steven E. Brown (2002) zwraca uwagê, ¿e kultura osób niepe³nosprawnych jest podobna do siebie niezale¿nie od kultury wiêkszoci, w której obrêbie musi funkcjonowaæ przynajmniej w takich aspektach, jak dowiadczenie opresji ze strony sprawnej wiêkszoci, przejawiaj¹cej siê w ró¿nych
obszarach funkcjonowania spo³ecznego oraz powstaj¹ca jako odpowied na
opresjê  odpornoæ wobec przeciwnoci pojawiaj¹cych siê na drodze ¿yciowej osób niepe³nosprawnych.
1
Odnoszê siê tutaj do rozró¿nienia funkcjonuj¹cego w antropologii oraz psychologii kulturowej
i dotycz¹cego ró¿nych perspektyw badania kultury. Ujêcie emiczne oznacza badanie od wewn¹trz danej
kultury, a etyczne skupia siê na interpretacji przejawów danej kultury od zewn¹trz, w ujêciu innych kultur
(Boski 2009; Tomaszewski, Bargiel-Matusiewicz, Pisula 2015).
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Zanim przejdziemy do dalszych analiz, nale¿y przedstawiæ definicjê kultury, jaka bêdzie stosowana w dalszej czêci artyku³u. Zgodnie z szerokim
ujêciem tego zagadnienia, przedstawionym przez Davida Matusmoto i Lindê
Juang (2007), kultura jest to dynamiczny system regu³  jawnych i ukrytych,
ustanawianych przez grupy i maj¹cych zapewniæ im przetrwanie, dotycz¹cych wartoci, przekonañ, norm i zachowañ, podzielanych przez grupê, lecz
w ró¿nym stopniu uznawanych przez poszczególne jednostki w ramach tej
grupy, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, stosunkowo trwa³ych, lecz
mog¹cych siê zmieniaæ z up³ywem czasu.
Definicja ta pozwala zrozumieæ kilka wa¿nych aspektów zwi¹zanych
z percepcj¹ ujêcia niepe³nosprawnoci w kategoriach kulturowych zarówno
wród zwolenników, jak i przeciwników tego podejcia, których mo¿na odnaleæ po stronie osób sprawnych i niepe³nosprawnych (Peters 2010). Najistotniejszym elementem tej definicji jest odwo³anie siê do podstawowej funkcji kultury, czyli do przetrwania. Odwo³anie siê do wspólnych wartoci
tworz¹cych kulturê pozwala przetrwaæ jednostkom oraz ca³ej grupie zw³aszcza w sytuacji, w której stanowi¹ mniejszoæ. Mo¿na przywo³aæ w tym miejscu ró¿ne strategie akulturacyjne, jakie przyjmuj¹ kultury mniejszoci w celu
zwiêkszenia swoich szans na przetrwanie. W ujêciu teorii akulturacji Johna
W. Berrego (2006) funkcji tej odpowiadaj¹ separacja oraz integracja (por.
równie¿ Schmitz, Berry 2011). W pierwszym przypadku wspó³istniej¹ dwie
kultury nieprzenikaj¹ce siê, natomiast w drugim za cenê podzielania najwa¿niejszych wartoci kultury wiêkszoci mniejszoæ uzyskuje akceptacjê funkcjonowania zgodnie ze swoimi normami (Berry 2006).
Najbardziej jaskrawym przyk³adem dzia³ania kultury niepe³nosprawnoci w celu ochrony w³asnego istnienia jest aktywnoæ Stowarzyszenia Niebieskiego Trawnika (j. jap.
, Aoi Shiba no Kai) z Japonii. Stowarzyszanie to wyros³o z tradycji przedwojennej szko³y dla dzieci z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, za³o¿onej przez ich zamo¿nych rodziców. Absolwenci
szko³y zawi¹zali nastêpnie ruch osób niepe³nosprawnych, który zaj¹³ siê dbaniem o prawa osób z t¹ niepe³nosprawnoci¹ (Hayashi, Okuhira 2006). Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e w kulturze japoñskiej istnia³o przyzwolenie na ograniczenie
obecnoci osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie osób sprawnych. Czêsto dochodzi³o nawet do morderstw niepe³nosprawnych dzieci dokonanych
przez ich matki. W takich przypadkach stowarzyszenia rodziców osób niepe³nosprawnych pisa³y petycje do wymiaru sprawiedliwoci w celu z³agodzenia kary lub nawet odst¹pienia od niej. S¹d czêsto przychyla³ siê do prób
rodowisk rodzicielskich. W roku 1970 Stowarzyszenie Aoi Shiba jako jedyna organizacja osób niepe³nosprawnych zaprotestowa³a przeciwko kolejnemu morderstwu pope³nionemu na niepe³nosprawnym dziecku przez jego
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matkê. Spowodowa³o to zdecydowan¹ reakcjê s¹du, który skaza³ matkê na
dwa lata wiêzienia w zawieszeniu na trzy (Aoi Shiba no Kai 2012).
Cz³onkowie stowarzyszenia wskazywali na istniej¹cy w Japonii problem
ableismu, czyli dzia³añ dyskryminuj¹cych, opartych na tworzeniu uprzywilejowanej pozycji osób sprawnych i sprawnoci jako naczelnej wartoci w spo³eczeñstwie. Dzia³ania stowarzyszenia mia³y na celu przeciwstawianie siê
dyskryminacji, a w³aciwie jej skrajnej formie, czyli eksterminacji. Reakcjê
Stowarzyszenia Aoi Shiba nale¿y zinterpretowaæ jako przyk³ad ochronnej
funkcji kultury, jak¹ pe³ni ona dla jej cz³onków.
Kolejnym elementem wspomnianej powy¿ej definicji kultury jest zjawisko niepodzielania pe³ni regu³ i norm przez wszystkich cz³onków danej kultury. W przypadku kultury niepe³nosprawnoci nie wszystkie osoby niepe³nosprawne zgadzaj¹ siê z jej wszystkimi przejawami (Peters 2010). Jest to
zwi¹zane równie¿ z reprezentowaniem okrelonej strategii akulturacyjnej
cz³onków grup mniejszociowych. Wielu z nich wybiera drogê asymilacji,
niektórzy s¹ natomiast marginalizowani. W ujêciu kulturowym asymilacjê
osób niepe³nosprawnych do kultury dominuj¹cej mo¿na interpretowaæ jako
przejaw naladowania oczekiwañ wiêkszoci przez cz³onków mniejszoci.
W kategoriach psychologicznych mo¿na mówiæ tutaj o modelowaniu zachowania, które w ujêciu teorii spo³ecznego uczenia siê polega na tworzeniu
wewnêtrznych reprezentacji obserwowanego zachowania innych i stanowi
podstawê do tworzenia w³asnych zachowañ, podobnych do tych obserwowanych (Bandura 2002[1977]). Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e osoba niepe³nosprawna nie mo¿e modelowaæ ca³ego spektrum zachowañ, które obserwuje.
Ograniczenie stanowi¹ cechy zwi¹zane z niepe³nosprawnoci¹ osoby obserwuj¹cej. Mo¿e zatem powstaæ du¿a rozbie¿noæ pomiêdzy modelem a mo¿liwociami danej osoby, co mo¿e przek³adaæ siê na sytuacjê ci¹g³ego niedopasowania do warunków sprawnego otoczenia. Proces ten jest równie¿
powi¹zany z relacj¹ emocjonaln¹, naladujemy osoby nam bliskie, aby otrzymaæ od nich akceptacjê, mi³oæ, bezpieczeñstwo. Osoby niepe³nosprawne
w wiêkszoci wychowuj¹ siê w rodzinach sprawnych, które mia³y inn¹ historiê socjalizacji, pozbawion¹ dowiadczenia niepe³nosprawnoci. Tak rozumiana asymilacja ma zatem cenê w postaci niedostosowania, z któr¹ mo¿e
wi¹zaæ siê odrzucenie emocjonalne.
Naomi Ortiz zwraca uwagê na nakrelon¹ powy¿ej drogê rozwojow¹ osób
niepe³nosprawnych, kiedy pisze: [ ] wiêkszoæ osób niepe³nosprawnych
ma rodziców, którzy nie s¹ niepe³nosprawni, co oznacza, ¿e ró¿nimy siê od
innych kultur, które ucz¹ siê o swojej kulturze od swoich rodziców, my musimy
uczyæ siê od siebie nawzajem. Nie wszyscy zgadzaj¹ siê z tym, ¿e istnieje
kultura osób niepe³nosprawnych, jednak tysi¹ce ruchów na rzecz praw osób
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niepe³nosprawnych, ksi¹¿ek i innych publikacji s¹ dowodem na istnienie takiej kultury (Ortiz, za: Brown 2015).
Brenda J. Bruggemann równie¿ powo³uje siê na rosn¹c¹ dynamikê dzia³añ przedstawicieli kultury osób niepe³nosprawnych, odnosz¹c siê do innych
osób rozwijaj¹cych perspektywê kulturow¹, jak Mary Johnson  wydawczyni magazynu The Disability Rag, psycholo¿ka Carol J. Gill czy poetka Charyl
Marie Wade  twórczyni Disability Culture Rap (Bruggemann 2014).
Istotnym elementem dyskusji dotycz¹cej opisywanego zjawiska jest odpowied na pytanie o przyczyny uformowania siê tej perspektywy. S¹dzê, ¿e mo¿na
tutaj przytoczyæ argumenty lidera Ruchu na rzecz Niezale¿nego ¯ycia (The
Independent Living Movement), Eda Robertsa, który jest uwa¿any za prekursora spo³ecznego modelu niepe³nosprawnoci. Najistotniejszym osi¹gniêciem
tego ruchu jest wprowadzenie do refleksji i praktyki badañ nad niepe³nosprawnoci¹ przekonania, ¿e ograniczenie sprawnoci nie jest tylko faktem medycznym, ale przede wszystkim spo³ecznym (Barnes, Mercer 2008). Jego dzia³ania
zapocz¹tkowa³y zmianê podejcia sprawnego spo³eczeñstwa do osób niepe³nosprawnych, co doprowadzi³o do znacznej poprawy funkcjonowania tych
osób. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zmiany te nie zosta³y zainicjowane przez osoby
sprawne, by³ to przyk³ad g³osu od wewn¹trz (inside out), na co zwraca uwagê
równie¿ Wade w swoim Disability Culture Rap (za: Bruggemann 2014).
Kulturowe ujêcie niepe³nosprawnoci jest zatem propozycj¹ pochodz¹c¹
od samych osób niepe³nosprawnych i wyrastaj¹c¹ z potrzeb tego rodowiska. Okaza³o siê bowiem, ¿e pomimo wielu lat rozwoju opieki i rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych, zaprojektowanej przez osoby sprawne, wiele istotnych potrzeb tych osób nie zosta³o zrealizowanych. Niepowodzenia w realizacji opisywanych potrzeb sta³y siê podstaw¹ tworzenia kultury osób niepe³nosprawnych, w której ramach formu³owane s¹ nastêpuj¹ce cele:
1. Mo¿liwoæ wyboru  odnosz¹ca siê do problemów sformu³owanych
w postaci pytañ: Gdzie bêdziemy ¿yæ? Jak bêdziemy ¿yæ? Kto bêdzie ¿y³
z nami? Kto siê nami zaopiekuje? Jak bêdziemy traktowani, spostrzegani?
Co bêdzie o nas wiadomo?
2. Jêzyk  wybór w³asnego jêzyka do opisu samych siebie. Dla przyk³adu: przedefiniowanie pojêcia kaleka (cripple) czy zmiana definicji terminu
G³uchy, lepy itp.
3. Odzyskanie w³adzy  mówienie o swojej sytuacji (opresji ze strony
otoczenia) poprzez: tworzenie w³asnej historii, odnajdywanie w³asnych bohaterów, tworzenie w³asnej polityki.
4. Tworzenie w³asnej to¿samoci poprzez odwo³anie siê do w³asnej grupy
odniesienia oraz opowiadanie w³asnej historii, odnajdywanie w³asnych bohaterów (opracowanie w³asne na podstawie Bruggemann 2014).
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Warto podkreliæ, ¿e powy¿sze cele mog³y zostaæ sformu³owane tylko
w grupie osób niepe³nosprawnych, poniewa¿ kultura sprawnej wiêkszoci
nie ma interesu w tym, aby stwarzaæ now¹ kulturê. Wiedz¹c o tym, osoby
niepe³nosprawne coraz czêciej dzia³aj¹ zgodnie z ogóln¹ zasad¹ nic o nas
bez nas, co oznacza, ¿e ka¿de dzia³ania i wypowiedzi dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych powinny byæ autoryzowane lub pochodziæ ze rodowiska tych
osób. Gdy¿, jak pisze Bruggemann (2014), niepe³nosprawnoæ nie jest tylko
abstrakcyjn¹ koncepcj¹, jest sposobem bycia osob¹. Natomiast za Brownem
(2015) mo¿na dodaæ, ¿e niepe³nosprawnoæ to sposób bycia sob¹, podstawa
tworzenia w³asnej, pozytywnej to¿samoci. Dlatego w definicji kultury osób
niepe³nosprawnych pojawia siê duma jako pozytywny fundament identyfikacji wszystkich niepe³nosprawnych.
Zgodnie z propozycj¹ Gill (1995) kultura niepe³nosprawna opiera siê na
kilku wspólnych wartociach przejawiaj¹cych siê w ró¿nych zakresach jej
funkcjonowania: 1) akceptacja ró¿nic miêdzyludzkich (np. fizycznych, funkcjonalnych, rasowych, intelektualnych, ekonomicznych, klasowych), 2) indywidualne ukierunkowanie na pomoc; akceptacja ludzkiej bezbronnoci
i wspó³zale¿noci jako czêci ¿ycia, 3) tolerancja na brak gotowych rozwi¹zañ, na radzenie sobie z nieprzewidywalnoci¹ zdarzeñ, 4) specyficzne poczucie humoru  umiejêtnoæ miechu z ciemiê¿cy i naszych w³asnych sytuacji, znalezienie czego absurdalnie zabawnego w niemal wszystkim, nawet
w bardzo negatywnych sytuacjach, 5) umiejêtnoæ zarz¹dzania wieloma problemami, systemami, technologi¹ i asystentami, 6) wyrafinowana orientacja
na przysz³oæ; umiejêtnoæ konstruowania z³o¿onych planów uwzglêdniaj¹cych wiele nieprzewidzianych okolicznoci, 7) umiejêtnoæ odczytywania
postaw i konfliktów w celu uporz¹dkowania, wype³nienia luk i uchwycenia
ukrytego znaczenia sprzecznych przekazów spo³ecznych, 8) elastyczne, adaptacyjne podejcie do zadañ; kreatywnoæ stymulowana zarówno ograniczonymi zasobami, jak i dowiadczeniem z nietradycyjnymi sposobami dzia³ania.
Przedstawiona tutaj perspektywa rodowiska osób niepe³nosprawnych
ujawnia problemy, które by³y nieobecne we wczeniejszych ujêciach niepe³nosprawnoci. Przedstawiciele sprawnej wiêkszoci przez lata starali siê pomóc osobom niepe³nosprawnym poprzez wdra¿anie ró¿nych technik czy
ca³ych programów, które mo¿na nazwaæ rehabilitacyjnymi (Buntinx 2014;
Hulek 1986; Kowalik 2007; Ossowski 1999). Jednak w kontekcie teorii
akulturacji nale¿a³oby okreliæ je jako asymilacyjne, czyli zacieraj¹ce granice
pomiêdzy funkcjonowaniem osób sprawnych i niepe³nosprawnych. Niezale¿nie bowiem od sposobu ujmowania problemów osób niepe³nosprawnych
w kategoriach medycznych (Barnes, Mercer 2008), jakoci ¿ycia (Schalock,
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Keith, Verdugo, Gomez 2012) czy praw cz³owieka (ONZ 2013) wiêkszoæ
sprawnych badaczy i praktyków stara³a siê, w jak najlepszy  ich zdaniem 
sposób wkomponowaæ osoby niepe³nosprawne do sprawnej czêci spo³eczeñstwa.
Jednak pomimo ogromnych nak³adów, tak¿e finansowych, ponoszonych
w celu integracji lub te¿ inkluzji osób niepe³nosprawnych do sprawnego
otoczenia, w rodowisku osób niepe³nosprawnych pojawiaj¹ siê na przyk³ad
takie komentarze: [...] od lat dyskutowalimy o integracji, tak jak by³by to
nasz interes, aby dopasowaæ siê do g³ównego nurtu spo³eczeñstwa. Kiedy
stajemy siê bardziej wiadomi naszych wyj¹tkowych darów, niektórzy z nas
stali siê bardziej przekonani, ¿e jest to perspektywa wsteczna. Nie jest absolutnie naszym zadaniem, aby dopasowaæ siê do g³ównego nurtu spo³eczeñstwa (mainstream society) [podkr.  R.D.]. Naszym przeznaczeniem jest raczej pokazanie ogó³owi spo³eczeñstwa, ¿e powinno ono zrozumieæ, ¿e
przywi¹zujemy siê do naszych wózków inwalidzkich, naszych wentylatorów,
naszych lasek, naszych aparatów s³uchowych itp. oraz chcemy uzyskaæ korzyci z wiedzy i dowiadczenia, jakie posiadamy, dla ogó³u spo³eczeñstwa,
które musi zrozumieæ, w jaki sposób siê dopasowujemy, ale równie¿ w jaki
sposób mo¿emy odnieæ korzyci, ¿yj¹c po swojemu. To jest kultura niepe³nosprawnoci, przynajmniej z perspektywy jednej osoby (Brown 2002).
Ukazana powy¿ej wyj¹tkowa perspektywa niepe³nosprawnoci pokazuje u¿ytecznoæ koncepcji kierunku dopasowania kulturowego (zob. w niniejszym artykule rozdz. Kierunek dopasowania kulturowego  w stronê wspólnoty ró¿nic), ustanawiaj¹cej wymaganie, aby to sprawna wiêkszoæ
dopasowa³a siê do niepe³nosprawnej mniejszoci, jako podstawê nowego
stosunku do niepe³nosprawnoci. Zatem jedn¹ z istotnych funkcji dopasowania kulturowego mo¿e byæ tworzenie przestrzeni umo¿liwiaj¹cej osobom
niepe³nosprawnym kszta³towanie swojego ¿ycia wed³ug w³asnych potrzeb.
W tym zakresie dobrym przyk³adem mo¿e byæ pomys³ zbudowania miasta G³uchych, który zrodzi³ siê ca³kiem niedawno, bo w 2005 r., i przybra³
postaæ bardzo zaawansowan¹ (Podgórska-Jachnik 2013). Wybrano ju¿ bowiem tereny pod jego budowê w stanie South Dakota (USA), wybrano nazwê  Laurent, a oko³o stu rodzin zarezerwowa³o grunty i rozpoczê³o przygotowania do zamieszkania. Niestety kryzys gospodarczy z 2008 r. zniweczy³
te plany i ideê porzucono. Najistotniejsze s¹ jednak powody, dla których
w XXI w. zdecydowano siê na budowê miasta porodku niczego, od zera. Mo¿na to zinterpretowaæ jako chêæ rozpoczêcia ¿ycia od pocz¹tku, mo¿liwoæ
u³o¿enia wszystkiego zgodnie z przekonaniami za³o¿ycieli. Nasuwa siê analogia do wyspy Marthas Vineyard, która w pamiêci kultury G³uchych w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ¿ywa. Przyjmuje siê równie¿, ¿e tam two91
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rzy³ siê amerykañski jêzyk migowy (ASL  American Sign Language) (ibidem). Motywacja pomys³odawców tego przedsiêwziêcia mo¿e wydaæ siê trudna do zrozumienia, gdy¿ w ich kraju istnieje wiatowej s³awy Uniwersytet
Gallaudeta, z ASL jako jêzykiem wyk³adowym, gdzie G³usi od lat tworz¹
swoj¹ kulturê w ró¿nych jej przejawach.
A jednak jeden z g³ównych pomys³odawców projektu, Marvin T. Miller
 G³uchy rodzic G³uchych dzieci  tak mówi o motywacji do jego powo³ania: Moje dzieci nie widz¹ w ¿yciu wzorców do naladowania: burmistrzów,
dyrektorów fabryk, pracowników pocztowych, w³acicieli firm. Dlatego
tworzymy miejsce, aby pokazaæ nasz¹ wyj¹tkow¹ kulturê, nasze wyj¹tkowe
spo³eczeñstwo (Davey 2005).
Zaproponowane przez Browna (2015) porównanie perspektyw ujêcia
niepe³nosprawnoci przez sprawn¹ wiêkszoæ oraz niepe³nosprawn¹ mniejszoæ pozwala dostrzec obszar wzajemnego niedopasowania, wyznaczaj¹c
kierunki dzia³añ w ramach kulturowej interpretacji niepe³nosprawnoci (por.
tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka kultury osób niepe³nosprawnych w odniesieniu
do niepe³nosprawnoci w ujêciu sprawnej wiêkszoci
Kategorie analizy Paradygmat wsparcia spo³ecznego  medyczny/dobroczynny
Problemy
Uszkodzenia fizyczne, umys³owe,
brak odniesienia do umiejêtnoci
spo³eczno-ekonomicznych, kulturowych, edukacyjnych
Pochodzenie pro- Jednostka (która jest uszkodzona,
blemów
chora i wymaga naprawienia)
Role spo³eczne

Pacjent, beneficjent, brak ról spo³ecznych

Rozwi¹zania
problemów

Terapia ustalana i realizowana
przez specjalistów

Kontrola

Specjalici

Cele rehabilitacji

Mo¿liwy najwy¿szy poziom samotroski (self-care), maksymalny
poziom integracji spo³ecznej

Paradygmat praw osób niepe³nosprawnych  kulturowy/dumy
Zale¿noæ od profesjonalistów,
cz³onków rodziny, wrogie postawy i rodowiska, brak ochrony
prawnej lub uznania wartoci osób
niepe³nosprawnych
rodowiska: spo³eczno-ekonomiczne, polityczne, edukacyjne,
kulturowe
Cz³onek rodziny i spo³ecznoci,
klient, wspó³pracownik, osoba jak
ka¿da inna
Sprawiedliwe rozwi¹zania spo³eczno-ekonomiczne, polityczne,
edukacyjne, kulturowe
Jednostka lub grupa przez ni¹
wybrana
Duma z wyj¹tkowych umiejêtnoci
i talentów. Pozytywna to¿samoæ
niepe³nosprawnych

ród³o: Brown 2015.
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Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Brown nie bierze pod uwagê propozycji przedstawionej w bio-psychospo³ecznym modelu niepe³nosprawnoci, promowanym
obecnie przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO), który stanowi podstawê Miêdzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepe³nosprawnoci i Zdrowia (ICF) (Wilmowska-Pietruszyñska, Bilski 2013). W tym ujêciu problemy zwi¹zane z niepe³nosprawnoci¹ dotycz¹ relacji miêdzy
zdrowiem cz³owieka a jego otoczeniem (spo³eczeñstwem i rodowiskiem).
Mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie kategorie analizy opisane przez Browna jako
paradygmat spo³eczny zbli¿aj¹ siê do paradygmatu kulturowego, z wyj¹tkiem
celów rehabilitacji, które w ujêciu ICF nie promuj¹ poczucia dumy z przynale¿noci do kultury osób niepe³nosprawnych. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
metodologia ICF odnosi problem funkcjonowania do zdrowia, a nie do kultury, traktuj¹c implicite wszystkie analizowane w ramach systemu osoby jako
nale¿¹ce do jednej grupy.

Kierunek dopasowania kulturowego
 w stronê wspólnoty ró¿nic
Powstanie kultury osób niepe³nosprawnych ma konsekwencje równie¿
dla rodowiska opiekunów, badaczy i rehabilitantów oraz wszystkich innych
z grupy osób sprawnych (Borkowska-Beszta 2012). Mo¿na bowiem potraktowaæ relacje pomiêdzy wymienionymi grupami osób jako relacje miêdzykulturowe, co pozwala stosowaæ pojêcia psychologii kulturowej czy antropologii kulturowej do opisu tych relacji. W tym ujêciu jest to zagadnienie
opisywane przez wspomnian¹ powy¿ej teoriê akulturacji (Berry 2006), która
zajmuje siê badaniem wzajemnych relacji miêdzy ró¿nymi kulturami, do których dochodzi podczas kontaktu pomiêdzy jej przedstawicielami. Najczêciej
nie s¹ to relacje symetryczne, co oznacza, ¿e kontaktuj¹ siê z sob¹ osoby
pochodz¹ce z kultur ró¿ni¹cych siê liczebnoci¹ cz³onków, si³¹ oddzia³ywania itp. Relacje te dotycz¹ zatem przewa¿nie kontaktów pomiêdzy przedstawicielami s³abszej mniejszoci i silniejszej wiêkszoci.
Podobna sytuacja wystêpuje w przypadku grupy osób niepe³nosprawnych,
która jest uwa¿ana za najwiêksz¹ mniejszoæ na wiecie. Szacuje siê bowiem,
¿e na wiecie ¿yje oko³o 1 mld osób niepe³nosprawnych (PFRON 2013).
Kontakt pomiêdzy wiatem osób sprawnych i niepe³nosprawnych mo¿na
zatem opisywaæ w kategoriach relacji pomiêdzy mniejszoci¹ i wiêkszoci¹.
Bior¹c pod uwagê historie tych relacji i odpowiedzialnoæ, jaka spoczywa na
grupie posiadaj¹cej w³adzê wobec grup s³abszych, proponujê ustanowiæ now¹
kategoriê analizy wzajemnych relacji pomiêdzy tak ukszta³towanymi grupami. W innym tekcie (Dziurla 2015) wprowadzi³em pojêcie kierunku dopa93
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sowania kulturowego, które odnosi siê do ogó³u praktyk i wartoci stosowanych do opisu wymagañ wzajemnej koegzystencji, jakie tworzy silniejsza
wiêkszoæ wobec s³abszej mniejszoci.
Tak wiêc ka¿d¹ kulturê mo¿na umieciæ na kontinuum tworzonym przez
dwie opozycyjne formy stosunku kultury wiêkszoci do kultury mniejszoci,
a mianowicie kulturê dopasowania wiêkszoci (KDW) oraz kulturê dopasowania mniejszoci (KDM). Kultura dopasowania wiêkszoci tworzy warunki, które umo¿liwiaj¹ najlepsze dopasowanie w³asnych wartoci i praktyk do
wartoci i praktyk istotnych w kulturze mniejszoci. Natomiast kultura dopasowania mniejszoci wymaga, aby praktyki i wartoci kultury mniejszoci
zosta³y dopasowane do praktyk i wartoci kultury wiêkszoci. Powy¿sza propozycja mo¿e byæ narzêdziem pomiaru zmiennoci kulturowej w ujêciu zaproponowanym przez Geerta Hofstedego (2000), który rozwin¹³ analizy
Alexa Inkelesa i Daniela Levinsona (1954, za: Hofstede 2000) dotycz¹ce
uniwersalnych zagadnieñ obecnych we wszystkich kulturach niezale¿nie od
stopnia rozwoju i miejsca pochodzenia. Zagadnienia te mo¿na uj¹æ równie¿
w kategoriach konstruktów kulturowych, czyli u¿ywaj¹c analogii z dziedziny psychologii poznawczej, reprezentacji uniwersalnych regu³ istotnych dla
funkcjonowania ka¿dej kultury.
Hofstede uzna³, ¿e najlepszym sposobem badania zmiennoci kulturowej
w ramach opisanych uniwersaliów bêd¹ wymiary tworzone przez ró¿nice
miêdzy minimalnym i maksymalnym poziomem istotnoci danego konstruktu w analizowanej kulturze (Hofstede 2000). Do najbardziej znanych konstruktów nale¿¹: pozycja jednostki wobec grupy, badana w wymiarze indywidualizm  kolektywizm; koncepcja jednostki wobec ró¿nicy p³ci, badana
w wymiarze mêskoæ  kobiecoæ; stosunek do w³adzy, badany w wymiarze
pomiêdzy du¿ym i ma³ym dystansem wobec w³adzy itp. Poszczególni badacze proponowali równie¿ inne konstrukty, jak poziom kontekstualizacji (Hall
1966, za: Matsumoto, Juang 2007) czy stopieñ wewnêtrznej jednorodnoci
(Pelto 1968, za: Matsumoto, Juang 2007).
W odniesieniu do powy¿szych ustaleñ mo¿na stwierdziæ, ¿e proponowany konstrukt  kierunek dopasowania kulturowego mo¿na rozumieæ jako
istotny w wielu kulturach problem stosunku wiêkszoci do mniejszoci. Wiêkszoæ nie oznacza tylko przewagi ilociowej, ale odnosi siê do pojêcia si³y
w rozumieniu w³adzy ustanawiaj¹cej regu³y i normy oraz sankcje za ich przekroczenie.
Koncepcja kierunku dopasowania kulturowego powsta³a na podstawie
dostêpnych danych z zakresu antropologii kulturowej, pochodz¹ce z badania kultury istniej¹cej przez 260 lat na wyspie Marthas Vineyard, znajduj¹cej siê na wschodnim wybrze¿u Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej
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(Groce 1985). Pojawiaj¹cy siê na wyspie od XVII w. kolonizatorzy pochodzili z regionu, w którym czêciej ni¿ w innych obszarach wystêpowa³a g³uchota o pod³o¿u genetycznym. Doprowadzi³o to do sytuacji, w której ¿y³y ze
sob¹ osoby s³ysz¹ce i g³uche, co nie doprowadzi³o jednak do wytworzenia
siê u s³ysz¹cej wiêkszoci postaw dyskryminacyjnych wobec g³uchej mniejszoci. Jêzyk migowy by³ powszechnie u¿ywany równie¿ przez osoby s³ysz¹ce. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dwujêzycznoæ sta³a siê rodkiem do realizacji przyjêtego sposobu funkcjonowania na wyspie, który mo¿na okreliæ jako kulturê
dopasowania wiêkszoci (KDW) (Dziurla 2015).
Obserwacja funkcjonowania opisanych grup na wyspie wskazuje na wystêpowanie czterech odrêbnych czynników kierunku dopasowania kulturowego2 :
1) dopasowanie do potrzeb przedstawicieli mniejszoci,
2) akceptacja odmiennoci funkcjonowania przedstawicieli mniejszoci,
3) integracja z osobami pochodz¹cymi z mniejszoci,
4) wspólne standardy dotycz¹ce obu grup.
Fenomenu kultury wyspy nie mo¿na opisaæ za pomoc¹ wspomnianej
wczeniej klasycznej teorii akulturacji Berrego (2006), gdy¿ nie dysponujemy danymi odnosz¹cymi siê do powstania ró¿nic kulturowych miêdzy osobami s³ysz¹cymi i g³uchymi. G³uchota nie by³a rozpoznawana w opisanej
grupie jako niepe³nosprawnoæ, a raczej jako cecha (Groce 1985). Klasyczna
teoria akulturacji opisuje sytuacje, w których dwie odrêbne kultury podzielaj¹ jedn¹ czasoprzestrzeñ i co wa¿ne, strategia akulturacji grupy mniejszociowej okrelana jako integracja odpowiada w kulturze wiêkszoci wielokulturowoci, a ta  jak ju¿ pisa³em  oznacza akceptacjê podstawowych zasad
tworz¹cych kulturê wiêkszoci przez mniejszoæ oraz prowadzi do uznania
odrêbnoci kulturowej poszczególnych grup, a wiêc jest rodzajem asymilacji.
Natomiast na wyspie w efekcie maksymalnego dopasowania siê s³ysz¹cej
wiêkszoci do g³uchej mniejszoci powsta³a jedna kultura. Warto zauwa¿yæ,
¿e obecnie w ró¿nych kulturach etnicznych funkcjonuj¹ osoby niepe³nosprawne, jednak nie prowadzi to do takich zjawisk, jakie wystêpowa³y na wyspie.
Nie dysponujemy informacjami, czy na wyspie wystêpowa³y inne rodzaje
niepe³nosprawnoci i jak by³y przyjmowane przez opisywan¹ kulturê. Jednak przyk³ad Marthas Vineyard wskazuje, ¿e przynajmniej w przypadku jednej
cechy, czyli uszkodzenia s³uchu, mo¿liwe by³o wypracowanie zupe³nie innego sposobu koegzystencji. Istotny jest fakt transmisji miêdzypokoleniowej
opisywanej kultury, oznacza to bowiem, ¿e nie mo¿emy podchodziæ do sytu2
Oznacza to, ¿e kierunek dopasowania nale¿y uj¹æ w kategoriach profilu charakterystycznego dla
danej kultury, w której poszczególne czynniki mog¹ wystêpowaæ w ró¿nym natê¿eniu.
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acji na Marthas Vineyard w kategoriach epizodu. D³ugotrwa³oæ tej kultury
pozwala s¹dziæ, ¿e jej istotne wartoci sta³y siê podstaw¹ tworzenia indywidualnej to¿samoci jej przedstawicieli.
Opisana koncepcja kierunku dopasowania jest w pewnych zakresach
podobna do koncepcji akulturacji wielowymiarowej, w której wa¿nymi elementami s¹ kontekst przyjêcia (ang. context of reception) oraz dwukulturowoæ zmieszana (blended biculturalism) (Schwartz, Unger, Zamboanga, Szapocznik 2010). Kontekst przyjêcia dotyczy nastawienia przedstawicieli kultury
wiêkszoci do kultury mniejszoci, prowadz¹cy  je¿eli jest pozytywny  do lepszego funkcjonowania przedstawicieli mniejszoci. Dwukulturowoæ zmieszana
dotyczy sytuacji, w której powstaj¹ wartoci i praktyki nieobecne w kulturach
wiêkszoci i mniejszoci.
Warto, jak s¹dzê, postawiæ pytanie, czy mo¿emy skorzystaæ z dowiadczeñ kultury wyspy obecnie i czy ta refleksja mo¿e doprowadziæ do adaptacji
cech opisywanej kultury do warunków, w jakich obecnie funkcjonujemy.
Interesuj¹cym przyk³adem kultury dopasowania wiêkszoci (KDW) s¹
wyniki badañ jakociowych dotycz¹cych postaw terapeutów zajêciowych
pracuj¹cych z osobami z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w Warsztatach
Terapii Zajêciowej (WTZ) (Borkowska-Beszta 2012). Osoby te, maj¹ce kontakty ze s³aboci¹ swoich podopiecznych, w³¹cza³y poczucie niemocy i s³aboci w obrêb swojej to¿samoci, co autorka badañ interpretuje jako przejaw
przejmowania to¿samoci osoby niepe³nosprawnej i traktowania siebie jako
cz³onka kultury osób niepe³nosprawnych. Na s³aboæ jako jedn¹ z cech kultury osób niepe³nosprawnych zwraca równie¿ uwagê Gill (1995).
W kategoriach koncepcji kierunku dopasowania kulturowego mo¿na
powy¿sze zachowania traktowaæ jako przejaw kultury dopasowania wiêkszoci (KDW) w zakresie ustanawiania wspólnych standardów funkcjonowania przedstawicieli grupy mniejszoci i wiêkszoci. Jest to przyk³ad w³¹czania cech funkcjonowania kultury mniejszoci do zbioru cech kultury
wiêkszoci. Warto zauwa¿yæ, ¿e w dominuj¹cych dotychczas sposobach ujmowania niepe³nosprawnoci za cel rehabilitacji uznaje siê przybli¿enie funkcjonowania przedstawicieli mniejszoci do standardów i wymagañ kultury
wiêkszoci (por. m.in. Barens, Mercer 2008; Borkowska-Beszta 2012; Kowalik 2007). Opisane postawy terapeutów zajêciowych pozwalaj¹ w³¹czyæ
s³aboæ w obrêb cech charakterystycznych dla grupy osób niepe³nosprawnych. Gill (1995) wymienia s³aboæ jako jedn¹ z uniwersalnych cech kultury
niepe³nosprawnoci, okrelaj¹c j¹ jako akceptacja bezbronnoci. Pozwala to
dopasowaæ wzajemne oddzia³ywania i zbudowaæ u przedstawicieli obu grup
pozytywny wizerunek niepe³nosprawnoci. Potrzebna jest jednak zmiana interpretacji s³aboci jako cechy negatywnej w pozytywn¹.
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Jest to przyk³ad tylko jednej istniej¹cej ró¿nicy pomiêdzy kultur¹ osób
sprawnych i niepe³nosprawnych, ale ukazuje zakres zmiany, jaka jest niezbêdna, aby osi¹gn¹æ poziom pe³nego dopasowania kulturowego. W kolejnej czêci
zostan¹ opisane wybrane zakresy dopasowania w okrelonych obszarach
funkcjonowania spo³ecznego.

Wybrane obszary niedopasowania
W niniejszej czêci zostan¹ przedstawione wybrane przyk³ady czterech czynników okrelaj¹cych kierunek dopasowania kulturowego (KDW) w wybranych obszarach funkcjonowania spo³ecznego: w rodzinie, pracy, sztuce i nauce. W ka¿dym z tych obszarów dochodzi do wa¿nej dla jednostki i grupy
wymiany myli i dzia³añ prowadz¹cych do wspó³tworzenia sposobów wzajemnej koegzystencji. Ka¿dy z nich mo¿na analizowaæ za pomoc¹ opisanych
wy¿ej czynników kierunku dopasowania kulturowego, jednak z uwagi na
wstêpny etap rozwoju opisywanej koncepcji postanowi³em skupiæ siê na
najwa¿niejszych problemach dopasowania wystêpuj¹cych obecnie w danym
obszarze funkcjonowania spo³ecznego.

Rodzina. Wspólne standardy dotycz¹ce funkcjonowania
osób sprawnych i niepe³nosprawnych
Instytucja rodziny w kontekcie wspólnych standardów funkcjonowania
osób sprawnych i niepe³nosprawnych zosta³a wybrana z uwagi na fakt, ¿e
wiêkszoæ osób niepe³nosprawnych przebywa w rodzinach osób sprawnych,
na co wskazuj¹ wyniki badañ (m.in. Brzeziñska, Kaczan, Piotrowski, Rycielski 2008; Maxwell-McCaw, Zea 2011). Sytuacja ta oznacza, ¿e warunki socjalizacji dzieci i rodziców znacznie ró¿ni¹ siê od siebie, co powoduje, ¿e
rodzice nie mog¹ siêgaæ do swoich dowiadczeñ w celu poszukiwania rozwi¹zañ problemów pojawiaj¹cych siê w wychowaniu swoich dzieci. Czêsto
w opisywanych rodzinach pojawia siê wiele reakcji negatywnych, zwi¹zanych
z faktem pojawienia siê niepe³nosprawnoci dziecka, prowadz¹c do reakcji
ograniczaj¹cych aktywnoæ rodziny jako ca³oci oraz samego dziecka (D¹browska 2005; Pisula 1998). Mo¿e to przyczyniaæ siê do problemów w spostrzeganiu wspólnych standardów funkcjonowania sprawnych rodziców i niepe³nosprawnych dzieci. W takiej sytuacji rodzice mog¹ korzystaæ z ogólnej
wiedzy kulturowej dotycz¹cej traktowania niepe³nosprawnoci. Jednym z przyk³adów takiego nastawienia jest preferowany przez rodziców dzieci niepe³nosprawnych styl wychowawczy charakteryzuj¹cy siê miêdzy innymi ograniczaniem aktywnoci dzieci, co prowadzi do obni¿enia ich samoakceptacji
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i satysfakcji z ¿ycia (Brzeziñska, Kaczan, Piotrowski, Rycielski 2008). Wród
rodzin, w których rozwijaj¹ siê dzieci sprawne, znacznie czêciej ni¿ w rodzinach wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne, wyznacza siê obowi¹zki domowe i konsekwentnie z nich rozlicza, daj¹c jednoczenie swobodê w podejmowaniu decyzji. Skutkuje to zwiêkszeniem poziomu samoakceptacji oraz
zadowolenia z ¿ycia. Zgodnie z innymi badaniami ustalono, ¿e samoakceptacja ma zwi¹zek z wysok¹ samoocen¹ i zale¿y od jakoci pozytywnych relacji z rodzicami w dzieciñstwie (Huflejt-£ukasik 2010).
Innym przejawem problemu w stosowaniu wspólnych standardów w obrêbie rodziny jest stosunek do niezale¿noci, przejawiaj¹cy siê w potrzebie
podejmowania decyzji o swoim rozwoju i wyborach ¿yciowych. Wyniki badañ ujawni³y, ¿e na przyk³ad dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
wyra¿anie potrzeby samostanowienia ma wiêksz¹ wartoæ ni¿ dla sprawnych
rodziców tych osób (Jagliñska 2010).
Zjawisko ustanawiania odmiennych standardów wychowawczych wobec
niepe³nosprawnych dzieci jest powi¹zane z problemami w odnalezieniu siê
na rynku pracy. Cytowane ju¿ badania Anny I. Brzeziñskiej, Rados³awa Kaczana, Konrada Piotrowskiego i Piotra Rycielskiego (2008) wskazuj¹, ¿e osoby
doros³e, którym ograniczano aktywnoæ, kiedy by³y dzieæmi, znacznie czêciej charakteryzowa³y siê niskim poziomem aktywnoci zawodowej lub te¿
pozostawa³y d³ugotrwale bezrobotne.

Praca. Akceptacja odmiennoci
Praca  z perspektywy psychologicznej oraz socjologicznej  jest istotnym rodzajem funkcjonowania cz³owieka, bêd¹cym podstaw¹ realizacji jego
potrzeb oraz dzia³alnoci organizuj¹cej sieæ interakcji spo³ecznej (Ga³kowski
2012). Miêdzynarodowa Organizacja Pracy wprowadzi³a pojêcie godnej pracy
(decent work), które oznacza, ¿e praca mo¿e byæ ród³em osobistej godnoci,
stabilizacji w zakresie rodziny, pokojowego funkcjonowania w spo³ecznoci,
wartoci demokratycznych oraz rozwoju ekonomicznego (International Labour Organisation 2013).
Zgodnie z wynikami badañ GUSBAEL (2017) wskanik aktywnoci zawodowej osób niepe³nosprawnych w Polsce wynosi³ w IV kwartale 2017 r.
28,9%. Wskanik ten oznacza procentowy udzia³ aktywnych zawodowo, czyli
osób pracuj¹cych lub niepracuj¹cych, a zainteresowanych podjêciem pracy, czyli
równie¿ bezrobotnych, w liczbie ludnoci w wieku produkcyjnym. Niski poziom aktywnoci zawodowej jest odnotowywany równie¿ w krajach Unii Europejskiej (G¹ciarz, Bratkowski 2014). Zatem, zgodnie z ogólnym rozumieniem
pracy przedstawionym powy¿ej, zdecydowana wiêkszoæ osób niepe³nospraw98
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nych jest pozbawiona, w znacznej mierze, realizacji w³asnych potrzeb i wp³ywu na otoczenie spo³eczne. Aktywnoæ zawodowa jest obszarem funkcjonowania spo³ecznego, w którego obrêbie uwidacznia siê olbrzymia dysproporcja
udzia³u osób niepe³nosprawnych i sprawnych. Powszechnoæ i d³ugotrwa³oæ
tego problemu sk³ania do nieustannych poszukiwañ jego rozwi¹zañ. S¹dzê,
¿e jednym z mo¿liwych nowych spojrzeñ jest, omawiana w niniejszym artykule, perspektywa odmiennoci kulturowej niepe³nosprawnoci, a szczególnie obszar okrelony jako akceptacja odmiennoci.
Sk³aniaj¹ do takiego wniosku wyniki badañ przeprowadzone w firmach
dzia³aj¹cych na otwartym rynku pracy, zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne (Dziurla 2018). Badania dotyczy³y problemu zmiany kierunku dopasowania kulturowego osób sprawnych w sytuacji kontaktów z osobami niepe³nosprawnymi w miejscu pracy. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e akceptacja
odmiennoci funkcjonowania jako jedyny czynnik kierunku dopasowania
kulturowego odpowiada³ charakterystyce kierunku dopasowania mniejszoci (KDM) w dwóch firmach na trzy badane. Badania dotyczy³y sprawnych
wspó³pracowników osób niepe³nosprawnych w firmach, z których w ka¿dej
zatrudniano osoby z innym rodzajem niepe³nosprawnoci. Najni¿szy poziom
akceptacji odnotowano w firmie, gdzie osoby z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹ zajmowa³y siê prac¹ biurow¹ oraz w firmie produkcyjnej, która zatrudnia³a osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Istotnie wy¿szy poziom
akceptacji odmiennoci w porównaniu z pozosta³ymi firmami i grup¹ kontroln¹ odnotowano w firmie dzia³aj¹cej w zakresie us³ug gastronomicznych,
zatrudniaj¹cej osoby g/G³uche i s³abos³ysz¹ce. W tej grupie pracowników
akceptacja odmiennoci by³a zwi¹zana z wczeniejszymi dowiadczeniami
w zakresie kontaktu z osobami niepe³nosprawnymi. Jednak interesuj¹ce jest
to, ¿e w opisywanej grupie pracowników zanotowano istotnie ni¿sze wyniki
w zakresie dopasowania do potrzeb niepe³nosprawnych pracowników.
Poziom akceptacji odmiennoci nie wi¹za³ siê z jakoci¹ kontaktu spêdzanego z osob¹ niepe³nosprawn¹ ani z czasem wspólnego przybywania, gdy¿
nie odnotowano istotnych ró¿nic miêdzy wartoci¹ omawianej zmiennej a zajmowanym stanowiskiem w hierarchii zatrudnienia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w opisywanych firmach odbywa³o siê z pomoc¹ dobrze zbadanej i dynamicznie rozwijanej metody rehabilitacji zawodowej, znanej jako zatrudnienie wspomagane
(Brook, Inge, Armstrong, Wehman 1997; Verdugo, de Urríes, Jenaro, Caballo, Crespo 2006). Metoda ta zak³ada, poprzez dzia³ania trenera pracy, indywidualizacjê wsparcia oraz nastawienie na szybkie uzyskanie zatrudnienia zgodnie z preferencjami osoby niepe³nosprawnej (Kilsby, Bennert, Beyer 2002).
Mimo to jednak najbli¿si wspó³pracownicy osób niepe³nosprawnych nie byli
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sk³onni zaakceptowaæ odmiennoci ich funkcjonowania w miejscu pracy.
Powy¿sze ustalenia koresponduj¹ z obserwacjami innych trenerów pracy,
dostrzegaj¹cych ten problem w ró¿nych miejscach, w których zatrudniane s¹
osoby niepe³nosprawne (Sontowska 2018  informacja osobista). Przedstawione ustalenia mog¹ sk³aniaæ do wniosku o kulturowych podstawach problemu ma³ej obecnoci osób niepe³nosprawnych na rynku pracy.

Sztuka. Dopasowanie do realizacji potrzeb
przedstawicieli mniejszoci
Sztuka jest wa¿nym sk³adnikiem ¿ycia spo³ecznego, ale równie¿ form¹
ekspresji siebie (Golka 1996). Mo¿na zatem wprowadziæ rozró¿nienie na
uczestnictwo bierne i czynne. Uczestnictwo bierne dotyczy recepcji sztuki
jako jej odbiorca, natomiast czynne dotyczy mo¿liwoci jej tworzenia. Oba
sposoby kontaktu ze sztuk¹ pozostawiaj¹ ma³o miejsca na obecnoæ osób
niepe³nosprawnych. Jak pisze Kuppers (2017: 20): niezmiernie trudno
o szacunek dla ró¿nicy, co odnosi siê implicite to kultury sprawnej wiêkszoci, w której obrêbie sztuka jest, niestety, dobrym przyk³adem kultury dopasowania mniejszoci szczególnie w obszarze dopasowania do potrzeb osób
niepe³nosprawnych.
W przypadku uczestnictwa biernego dopasowanie przejawia siê w ró¿nych formach w zale¿noci od rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoci. W przypadku osób g/G³uchych i s³abos³ysz¹cych odbiór sztuk audiowizualnych mo¿e
stanowiæ problem z uwagi na brak napisów w wiêkszoci teatrów oraz kin3.
Sprawna wiêkszoæ nie chce, nie mo¿e zrozumieæ potrzeby do³¹czania
polskich napisów do polskich filmów. Jeszcze mniejsze zrozumienie wystêpuje w obszarze odbioru sztuki filmowej przez osoby s³abowidz¹ce i niewidome, gdy¿ bardzo ma³y odsetek produkcji w tym zakresie sztuki jest dostêpny dziêki audiodeskrypcji  profesjonalnej metody opisu rzeczywistoci
wizualnej (Szymañska 2008). Na problem ten staraj¹ siê zwróciæ uwagê twórcy
ró¿nych inicjatyw i organizacje pozarz¹dowe, jak na przyk³ad Fundacja Kultury bez Barier (http://kulturabezbarier.org).
W przypadku czynnego udzia³u w tworzeniu sztuki dopasowanie dotyczy mo¿liwoci ekspresji artystycznej dostêpnej dla osób niepe³nosprawnych.
W tym zakresie najwiêkszy poziom dopasowania mo¿na odnaleæ w segre-

3
Z tego powodu osoby g/G³uche i s³abos³ysz¹ce mieszkaj¹ce w Polsce bardzo s³abo znaj¹ polsk¹
filmografiê, natomiast dzie³a zagraniczne znaj¹ doæ dobrze [informacja w³asna  R.D.].
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gacyjnym rodowisku Warsztatów Terapii Zajêciowej, gdzie zdecydowana
wiêkszoæ aktywnoci warsztatów odbywa siê w pracowniach zwi¹zanych
z ró¿nymi rodzajami sztuki, jak plastyczna, rêkodzie³a, ceramiczna, muzyczno-teatralna itd. (Laboratorium Badañ Spo³ecznych 2014). Warto zwróciæ
uwagê na kulturotwórczy aspekt takich zamkniêtych rodowisk osób niepe³nosprawnych (por. m.in. Barnes i Mercer 2008; Wojda 2010). rodowiska
te staraj¹ siê odnaleæ równie¿ swój rodek ekspresji artystycznej, co umo¿liwia im wyjcie poza zamkniêt¹ grupê oraz zmianê percepcji osób niepe³nosprawnych. Dobrym tego przyk³adem jest dzia³anie zespo³u Na Górze, sk³adaj¹cego siê z muzyków sprawnych i niepe³nosprawnych, proponuj¹cego
w³asn¹ twórczoæ, odmienn¹ od oczekiwañ sprawnej wiêkszoci, jak ujmuje
to jeden z jego cz³onków: Ludzie czêsto do nas podchodz¹ i mówi¹, ¿e gdy
szli na koncert, bali siê, ¿e bêd¹ pod presj¹ koniecznoci oszukiwania nieudacznych niepe³nosprawnych, którym wypada biæ brawo, ¿eby im nie by³o
przykro ¯e nale¿y im siê wsparcie choæby z tego powodu, ¿e zostali infantylnie potraktowani przez pretensjonalnego instruktora, realizuj¹cego tzw.
terapiê poprzez sztukê, w stylu »babcia i dziadek przebrani za Jasia i Ma³gosiê« a tu okazuje siê, ¿e to jest »normalny« rokendrol! (Na Górze 2018).
Dopasowanie do potrzeb osób niepe³nosprawnych w obszarze czynnego
uprawiania sztuki dotyczy równie¿ problemu autentycznoci oraz ogólnego sensu przekazu artystycznego. Zwraca na to uwagê niepe³nosprawny performer, re¿yser oraz choreograf Rafa³ Urbacki: Choreografie, o których
wczeniej opowiada³em, robi³y osoby, które nie mia³y alternatywnej motoryki i sensoryki, czyli reprezentowa³y inn¹ ni¿ moja perspektywê. Nie chodzi
mi o to, ¿e spektakle anga¿uj¹ce osoby z alternatywn¹ motoryk¹ mog¹ robiæ
tylko artyci z podobn¹ niepe³nosprawnoci¹, ale o to, ¿e ten rodzaj niepe³nosprawnoci uruchamia inne podejcie do tematu, inny sposób mylenia,
konstruowania dramaturgii (Urbacki, Godlewska-Byliniak, Lipko-Konieczna 2017).
Wypowied Urbackiego wskazuje równie¿, ¿e brak dopasowania do potrzeb osób niepe³nosprawnych powoduje powstanie luki w artystycznej interpretacji rzeczywistoci, co powoduje zubo¿enie sztuki jako wytworu ludzi
w ogóle. Sprawna wiêkszoæ zamyka siê tym samym na g³os od wewn¹trz 
inside out (Bruggemann 2014), wa¿nej grupy mniejszociowej, dodatkowo
ograniczaj¹c sobie mo¿liwoæ jej zrozumienia oraz zrozumienia siebie samej.

Nauka. Integracja z przedstawicielami mniejszoci
Obszar integracji w ramach kierunku dopasowania wiêkszoci oznacza
mo¿liwoæ wspólnej aktywnoci osób sprawnych i niepe³nosprawnych, co
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w nauce oznacza nie tylko mo¿liwoæ podejmowania wspólnych badañ z niepe³nosprawnymi kolegami i kole¿ankami, ale tak¿e mo¿liwoæ awansu zawodowego, pozanaukowego. Oznacza to, ¿e znakiem integracji bêdzie zajmowanie przez osobê niepe³nosprawn¹ na przyk³ad stanowiska dziekana b¹d rektora.
W przypadku wspólnego uprawiania danej dyscypliny naukowej postulat integracji jest naj³atwiej osi¹galny z racji istnienia wspólnej, naukowej
metodologii prowadzenia i raportowania wyników badañ oraz ich oceny.
W przypadku kszta³cenia mog¹ pojawiæ siê niebezpieczeñstwa w postaci obni¿ania standardów wiedzy wobec osób niepe³nosprawnych. Problem ten mo¿e
³¹czyæ siê ze wspólnymi standardami w opisywanym powy¿ej obszarze pracy, w którym na danym stanowisku powinny pracowaæ osoby reprezentuj¹ce
podobny poziom wiedzy. W obrêbie kszta³cenia integracja wi¹¿e siê g³ównie
ze zmian¹ w organizacji procesu dydaktycznego, w sposób umo¿liwiaj¹cy
korzystanie z wiedzy przez osoby niepe³nosprawne na tych samych zasadach,
jakie dotycz¹ osób sprawnych. Istotne w tym zakresie jest zapewnienie uczniowi czy te¿ studentowi pomocy asystenta osoby niepe³nosprawnej oraz t³umacza jêzyka migowego w przypadku osób g/G³uchych i s³abos³ysz¹cych.
Warto równie¿ zastanowiæ siê nad mo¿liwociami funkcjonowania
w obrêbie instytucji edukacyjnych niepe³nosprawnych dydaktyków oraz naukowców. Integracja w tym zakresie mo¿ne dotyczyæ miêdzy innymi preferowanych przez dane osoby rodków komunikacji. Najlepszym przyk³adem
by³a osoba profesora Stephena Hawkinga, który porusza³ siê na wózku
i komunikowa³ za pomoc¹ syntezatora mowy. Warto równie¿ wyobraziæ sobie sytuacjê, w której G³uchy naukowiec komunikuje siê ze s³ysz¹cymi wspó³pracownikami i studentami z pomoc¹ t³umacza jêzyka migowego. Mo¿na j¹
tak¿e porównaæ do wyk³adów prowadzonych przez naukowca wizytuj¹cego
inn¹ placówkê, znajduj¹c¹ siê w innym kraju (visiting profesor). Poniewa¿
jêzykiem nauki jest obecnie jêzyk angielski, wymaga siê, ¿eby takie wyk³ady
by³y prowadzone w tym jêzyku, a s³uchaczy zwykle tylko informuje siê
o tym fakcie. W sytuacji prowadzenia wyk³adów w jêzyku migowym pojawia siê koniecznoæ t³umaczenia na dany jêzyk foniczny ze wzglêdu na nisk¹
znajomoæ tego systemu komunikacji wród osób s³ysz¹cych. wiadomoci
w tym wzglêdzie jednak ca³y czas brakuje (Tomaszewski 2018  informacja
w³asna).

Wnioski. Kultura ró¿norodnoci czy wielokulturowoæ?
Proponowana w niniejszym artykule koncepcja kierunku dopasowania
kulturowego wskazuje na wa¿n¹ rolê sprawnej wiêkszoci w poprawie jakoci funkcjonowania osób reprezentuj¹cych niepe³nosprawn¹ mniejszoæ. Pod102
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staw¹ opisywanego ujêcia problemu jest kulturowa interpretacja niepe³nosprawnoci, co przenosi zagadnienie relacji pomiêdzy tymi grupami w obrêb
oddzia³ywañ miêdzykulturowych. Prezentowana koncepcja stara siê uj¹æ system wartoci oraz dzia³ania nastawione na funkcjonowanie mniejszoci, okrelane jako preferencje w zakresie dopasowania. W tym zakresie wyodrêbniono dwa kierunki oddzia³ywañ: kierunek dopasowania mniejszoci 
wymagaj¹cy, aby przedstawiciele mniejszoci dopasowali siê do sposobu funkcjonowania wiêkszoci oraz kierunek dopasowania wiêkszoci, który wi¹¿e
siê z dopasowaniem przedstawicieli wiêkszoci do specyfiki funkcjonowania
grup mniejszociowych. Poniewa¿ stosunek do mniejszoci mo¿na potraktowaæ jako kolejn¹ charakterystykê opisuj¹c¹ ró¿nice kulturowe (Hofstede
2000), postanowiono wprowadziæ rozró¿nianie na kultury dopasowania
mniejszoci (KDM) oraz kultury dopasowania wiêkszoci (KDW) jako dwa
odmienne sposoby traktowania mniejszoci kulturowych w obrêbie kultury
wiêkszoci.
Zgodnie z wynikami badañ (Dziurla 2018) wyodrêbniono cztery czynniki kierunku dopasowania kulturowego: wspólne standardy, akceptacja, dopasowanie, integracja. Powy¿ej przedstawiono charakterystykê kultury sprawnej wiêkszoci jako kulturê preferuj¹c¹ kierunek dopasowania mniejszoci
w zakresie przedstawionych czynników wobec kultury osób niepe³nosprawnych w czterech obszarach funkcjonowania spo³ecznego: w rodzinie, pracy,
sztuce i nauce. Wstêpnej analizie poddano typowe, najczêciej wystêpuj¹ce
przyk³ady KDM.
Ustalono zatem, ¿e w przestrzeni rodziny sprawni rodzice reprezentuj¹
postawy charakterystyczne dla kultury dopasowania mniejszoci poprzez
ustanawianie odmiennych standardów funkcjonowania osób sprawnych
i niepe³nosprawnych, w miejscu pracy sprawni wspó³pracownicy nie akceptuj¹ odmiennoci funkcjonalnej osób niepe³nosprawnych, w obszarze sztuki
kultura wiêkszoci ma problem z dopasowaniem siê do potrzeb niepe³nosprawnych jako jej odbiorców i twórców, w obrêbie nauki przyk³adem KDM
mo¿e byæ integracja w obszarze procesu dydaktycznego oraz komunikacji
wewn¹trz rodowiska akademickiego.
Wymienione ustalenia wymagaj¹ dalszej weryfikacji badawczej, jednak
na podstawie przedstawionych faktów mo¿na, jak s¹dzê, stwierdziæ, ¿e droga do kultury ró¿norodnoci powinna prowadziæ przez maksymalizacjê dopasowania siê sprawnej wiêkszoci do niepe³nosprawnej mniejszoci. Zatem
wielokulturowoæ mo¿e byæ rozumiana jako etap na drodze do wspólnej
kultury ró¿norodnoci, której pewnym wzorem mo¿e byæ miêdzy innymi
kultura funkcjonuj¹ca na wyspie Marthas Vineyard.
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Percepcja audyzmu w polskiej spo³ecznoci g³uchych
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Percepcja audyzmu w polskiej spo³ecznoci g³uchych1
Only a few attempts have been made to date in Poland to analyse the social
situation of deaf people and to describe audism, a specific form of discrimination based on deafness. The aim of this paper is to outline the notion of audism, and to present pilot studies on the manifestations and consequences of
this phenomenon. A total of 14 individuals identifying themselves with the
d/Deaf community were interviewed using a standardised questionnaire. It contained 32 questions on behaviour encountered by the respondents from other
d/Deaf people as well as from non-deaf people, on others opinions regarding
deaf people as experienced by the respondents, and on their perception of
themselves as deaf individuals. A qualitative approach was applied for analysing their answers. The study findings confirm that deaf people experience
various forms of audism. The discussion in this paper embraces responses to
the research questions posed, and describes the possible psychological and social
consequences of audism for deaf people.
Keywords: discrimination, audism, oppression, dehumanisation, d/Deaf

Ten przypadek audyzmu pokazuje, ¿e niektóre formy uprzedzeñ s¹ bardzo subtelne, jak na przyk³ad powszechne, ale paternalistyczne, za³o¿enia
dotycz¹ce osób z niepe³nosprawnoci¹. Pokazuje on równie¿, ¿e tego typu
uprzedzenia zarówno odzwierciedlaj¹, jak i utrwalaj¹ system nierównoci,
który ma znacz¹ce konsekwencje
Lynne M. Jackson
(Jackson 2011: 28)

Wprowadzenie teoretyczne
G³ównym celem niniejszej pracy jest przybli¿enie pojêcia audyzmu, czyli
zespo³u pogl¹dów g³osz¹cych przekonanie o czyjej wy¿szoci oparte na jego
zdolnoci s³uchu lub zachowaniu charakterystycznym dla s³ysz¹cego (Hum1
Niniejsza praca by³a subsydiowana z funduszy na Badania Statutowe Wydzia³u Psychologii UW
(BST 186800-43/2018).
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phries 1975, za: Bauman 2004: 240). Postawa ta  opisana do tej pory
w niewielkim zakresie  zak³ada, ¿e istniej¹ ró¿nice miêdzy s³ysz¹cymi a g³uchymi, co mo¿e prowadziæ do wy¿szoci pierwszych nad drugimi (Tomaszewski, Moroñ, Wieczorek 2018: 161) i wynika z medycznego modelu g³uchoty,
co mo¿e z kolei prowadziæ do stygmatyzacji osób g³uchych. W artykule nacisk zostaje po³o¿ony na pokazanie, czym jest audyzm i jak jest praktykowany w ¿yciu codziennym, zw³aszcza wobec osób g³uchych nale¿¹cych  to¿samociowo  do spo³ecznoci g/G³uchych2. Wyró¿nikiem tej spo³ecznoci jest
jêzyk migowy, maj¹cy nie tylko symboliczn¹ wartoæ, ale stanowi¹cy te¿ formê komunikacji, na której jej cz³onkowie opieraj¹ siê podczas codziennych
aktywnoci bez wzglêdu na to, czy jest on dla nich pierwszym czy drugim
jêzykiem.
Audyzm stanowi teoretyczny konstrukt wprowadzony po raz pierwszy
przez Toma Humphriesa (1977: 12) z perspektywy krytycznej analizy medycznego dyskursu o g³uchocie jako o zjawisku patologicznym. Wed³ug autora audyzm to pogl¹d, ¿e kto jest lepszy tylko dlatego, ¿e s³yszy lub zachowuje siê jak osoba, która s³yszy. Wizjê tê mo¿na okreliæ jako ideologiê
zak³adaj¹c¹, ¿e osoby wykazuj¹ce zdolnoæ s³yszenia i mówienia s¹ nadrzêdne w stosunku do tych, którzy nie s³ysz¹ i maj¹ problemy z u¿yciem jêzyka
mówionego (nie myliæ z pisanym!). Takie podejcie mo¿e przyczyniæ siê do
stygmatyzacji b¹d dehumanizacji osób g³uchych, które w swym repertuarze
nie dysponuj¹  a jeli nawet to w ograniczonym lub niewystarczaj¹cym stopniu  zachowaniami charakterystycznymi dla s³ysz¹cych. Prace, w których
inni autorzy, id¹c za tokiem rozumowania le¿¹cym u podstaw koncepcji
Humphriesa, rozszerzaj¹ pojêcie audyzmu, mo¿na sprowadziæ do wspólnego mianownika: audyzm to postawa i praktyka oparte na za³o¿eniu, ¿e po¿¹dane i najlepsze jest zachowywanie siê w sposób typowy dla ludzi mówi¹cych i s³ysz¹cych. W ten sposób tworzony jest system uprzywilejowania
prowadz¹cy do stygmatyzacji, dyskryminacji i uprzedzeñ  okazywanych
w sposób jawny lub zawoalowany  w stosunku do kultury G³uchych i jêzyka migowego oraz do ludzi g³uchych ze wszystkich rodowisk (Bauman 2004;
Eckert, Rowley 2013; Gertz 2008; Hauser, OHearn, Mckee i in. 2010; Lane
1996). Dehumanizacja o audystycznym charakterze jest nastêpstwem kategoryzacji spo³ecznej, która skutkuje stereotypowym przekonaniem, i¿ bycie
g³uchym jest czym gorszym ni¿ bycie s³ysz¹cym. Fenomen ten charakteryzu2
S³owo g³usi pisane ma³¹ liter¹ odnosi siê do wszystkich g³uchych i s³abos³ysz¹cych niezale¿nie od
stopnia uszkodzenia s³uchu, natomiast G³usi od wielkiej litery to okrelenie u¿ywane w stosunku do
grupy spo³ecznej pos³uguj¹cej siê jêzykiem migowym, dziel¹cej podobne dowiadczenia, przekonania oraz
przymioty kulturowe (zob. Tomaszewski, Moroñ, Sak 2018).
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je siê spo³eczn¹ opresj¹ wiêkszoci wobec g/G³uchych jako grupy mniejszociowej: osoby s³ysz¹ce czy nawet niektóre osoby g³uche wymagaj¹ od innych g/G³uchych jedynie tych samych zasad, norm, wzorców postêpowania
i wartoci, jakimi dysponuje kultura s³ysz¹cych (Tomaszewski i in. 2018).
Z tego wzglêdu G³usi stanowi¹ grupê wysoce uciskan¹ o takiej samej charakterystyce jak grupy opresjonowane na ca³ym wiecie (Baker-Shenk 1986;
Dunn 2008; Ladd 2003; Lane 1996; Rosen 2017).
W artykule opisano równie¿ szczegó³owo charakterystykê audyzmu w czterech jego wymiarach: indywidualnym, systemowym, metafizycznym oraz
opartym na leseferyzmie (laissez-faire). Pierwszy dotyczy tych form, które
przejawiaj¹ siê w praktyce i w relacjach miêdzyludzkich. Zygmunt Bauman
(2004) zauwa¿a, ¿e definicja audyzmu wed³ug Humphriesa (1977) stanowi
analogiê do pojêcia rasizmu indywidualnego, poniewa¿ dana osoba mo¿e
podtrzymywaæ swoje przekonania i okazywaæ audystyczne zachowania wobec g/G³uchych, poczynaj¹c na przyk³ad od za³o¿eñ dotycz¹cych ich inteligencji czy zdolnoci, poprzez ¿arty rasistowskie, a koñcz¹c na najbardziej
oczywistych przestêpstwach zwi¹zanych z dyskryminacj¹. Dlatego dyskurs
na temat audyzmu zosta³ zapocz¹tkowany przez ucilenie tego pojêcia o cz³on
indywidualny  ujawnia siê on bowiem w przekonaniach poszczególnych
osób s³ysz¹cych lub g/G³uchych.
Drugi wymiar audyzmu odnosi siê do relacji miêdzy cz³owiekiem a systemem spo³ecznym. W swej pracy Harlan Lane (1996) dodaje do tego pojêcia
wa¿ny historyczny i systemowy punkt widzenia, poszerzaj¹c sposób rozumienia tego zjawiska o adaptacjê koncepcji systemowego rasizmu. Definiuje
audyzm systemowy jako zorganizowan¹ strategiê radzenia sobie z g³uchot¹
oraz sposób, w jaki s³ysz¹ce spo³eczeñstwo ustala swoj¹ dominacjê i autorytet nad spo³ecznoci¹ g/G³uchych. Praktykowane s¹ w zwi¹zku z tym odgórne formy ucisku, czyli opresji, które wystêpuj¹ g³ównie w placówkach edukacyjnych, przemyle medycznym czy te¿ na rynku pracy. Odwo³uj¹c siê do
tego mechanizmu spo³ecznego, Bauman (2004) pog³êbia znaczenie audyzmu systemowego jako struktury korzyci opartej na zdolnoci s³yszenia,
a Richard C. Eckert i Amy J. Rowley (2013: 106) id¹ dalej: jest to strukturalny system wykorzystywania spo³ecznoci G³uchych, polegaj¹cy na podporz¹dkowaniu ich ze wzglêdu na ich pochodzenie, jêzyk i kulturê, i na utrwalaniu tego podporz¹dkowania.
Trzeci wymiar audyzmu zwi¹zany jest ze ród³ami pogl¹dów i przekonañ
le¿¹cych u podstaw wymienionych form dyskryminacji ze wzglêdu na g³uchotê. Opieraj¹c siê na obserwacjach Humphriesa (1977) i Lanea (1996),
Bauman (2004) wprowadza koncepcjê audyzmu metafizycznego, definiuj¹c go jako orientacjê, która ³¹czy istotê cz³owieczeñstwa z jêzykiem definio111
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wanym jako mowa. Z perspektywy historycznej okrelano ludzi jako mówi¹ce zwierzêta, co implikowa³o za³o¿enie, ¿e ci niezdolni do u¿ycia mowy
byli postrzegani jako pokrewni ludziom w ciele, ale zwierzêtom w umyle
(Tomaszewski i in. 2018). Kieruj¹c siê takim podejciem, postrzegamy siebie
jako tych, którzy staj¹ siê ludmi poprzez mowê. Tak wiêc audyzm metafizyczny mo¿e napêdzaæ proces dehumanizacji g/G³uchych, poniewa¿ maj¹ oni
ograniczon¹ mo¿liwoæ naturalnego u¿ycia mowy, a w zwi¹zku z tym bêd¹
okrelani jako inni  gorsi, podporz¹dkowani, ma³o wartociowi oraz kulturowo i moralnie niepe³ni. Id¹c tym tokiem mylenia, Eckert i Rowley (2013:
106107) poszerzaj¹ pojêcie audyzmu metafizycznego o stwierdzenie, ¿e jest
to schemat rozwarstwiania spo³eczeñstwa, sprzyjaj¹cy zró¿nicowanemu traktowaniu ludzi poprzez wi¹zanie to¿samoci cz³owieka i autonomicznej istoty z za³o¿eniami audiocentryzmu i postawami, które wykorzystuje siê do
usprawiedliwiania podleg³oci spo³ecznoci G³uchych ze wzglêdu na ich
pochodzenie, jêzyk i kulturê.
Wystêpowanie czwartego wymiaru audyzmu opartego na leseferyzmie (laissez-faire audism) wi¹¿e siê z postmodernistycznym systemem przekonañ, w którym wprawdzie uznaje siê cz³owieczeñstwo g/G³uchych, ale utrwala zarazem
szkodliwe stereotypy prowadz¹ce do zaprzeczania b¹d umniejszania ich autonomii (Eckert 2010). Wynika to z faktu, ¿e w obecnych czasach, kiedy zgodnie
z wytycznymi poprawnoci politycznej zachodz¹ zmiany spo³eczne, dehumanizacja obcych przybiera coraz bardziej subteln¹ postaæ i polega na takim sposobie wnioskowania psychologicznego o »obcych«, jak gdyby byli ludmi w niepe³nym stopniu (Baran 2007: 10). W przypadku G³uchych zjawisko to mo¿e
siê przejawiaæ w uznaniu ich za mniejszoæ jêzykow¹ (skupion¹ wokó³ jêzyka
migowego), ale z wystêpuj¹c¹ jednoczenie tendencj¹ do ograniczania ich autonomii. Dlatego Eckert i Rowley (2013: 107) definiuj¹ audyzm oparty na leseferyzmie jako postmodernistyczn[¹] apologi[ê], w której uznaje siê cz³owieczeñstwo G³uchych, ale poprzez odrzucenie ich autonomii, w po³¹czeniu ze
spo³ecznym celem ewolucyjnym, którym jest wygaszenie struktur i schematów
skoncentrowanych na G³uchych, w praktyce za apologia ta koñczy siê utrwaleniem dehumanizacji [ ] spo³ecznoci G³uchych.
Wszystkie akty dyskryminacji ze wzglêdu na g³uchotê mog¹ mieæ charakter nie tylko jawny czy ukryty, ale te¿ awersyjny, sprowadzaj¹cy siê do
nieprawdziwego uzasadniania, ¿e to, co siê czyni wobec g/G³uchych, nie jest
aktem dyskryminacji, co w konsekwencji wywo³uje fa³szywe wra¿enie równoci statusu spo³ecznego s³ysz¹cych i g/G³uchych (Tomaszewski i in. 2018:
183). Audyzm awersyjny polega wiêc na realizowaniu zasady równoci spo³ecznej, któremu towarzyszy poczucie sprzecznoci swoich dzia³añ i wysoki
poziom lêku przy przebywaniu wród g/G³uchych. W zwi¹zku z tym, aby
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unikn¹æ wysokiego poziomu lêku, s³ysz¹ce osoby o otwartym umyle, wyznaj¹ce egalitaryzm, anga¿uj¹ siê w praktyki prowadz¹ce do spo³ecznego
wykluczenia populacji G³uchych (Eckert, Rowley 2013: 109).
Audyzm to problem spo³eczny mog¹cy potencjalnie dotykaæ du¿ej grupy
osób. Na podstawie badañ GUS z 2004 r. mo¿na wywnioskowaæ, ¿e w Polsce jest niemal 850 tys. ludzi z ró¿nego rodzaju wadami s³uchu (za: Sak 2012).
Dane te nie umo¿liwiaj¹ jednak precyzyjnego ustalenia, jak du¿a jest liczebnoæ spo³ecznoci osób g³uchych i s³abos³ysz¹cych pos³uguj¹cych siê polskim
jêzykiem migowym. Bogdan Szczepankowski (1999) przypuszcza, ¿e takich
osób mo¿e byæ w Polsce oko³o 50 tys., z kolei Mariusz Sak (2012) szacuje, ¿e
ich liczba mo¿e wahaæ siê miêdzy 50 a 150 tys. Warto podkreliæ, ¿e w zestawieniu z mniejszociami narodowymi i etnicznymi zamieszkuj¹cymi Polskê
osoby g³uche stanowi³yby jedn¹ z najliczniejszych mniejszoci jêzykowych
(obok mniejszoci niemieckiej licz¹cej ponad 144 tys. osób oraz mniejszoci
jêzykowej Kaszubów  ponad 108 tys.) (za: £oziñska i Rutkowski: 2017).
Dotychczas w Polsce podejmowano nieliczne próby analizy sytuacji spo³ecznej osób g³uchych i opisu dyskryminacji ze wzglêdu na g³uchotê. Przedstawione w niniejszej pracy badania dotycz¹ce odczuwanych przejawów i konsekwencji audyzmu w polskiej spo³ecznoci g/G³uchych maj¹ charakter
pilota¿owy i s¹ jedn¹ z pierwszych prób zbadania tego zjawiska w naszym
kraju. Ze wzglêdu na nowatorski charakter badañ oraz brak standardowych
metod pomiaru przejawów audyzmu zastosowano podejcie jakociowe i analizowano wypowiedzi udzielone przez respondentów w otwartym wywiadzie. Niniejsze badania mia³y etnograficzny charakter: z emicznej pozycji
(strategia emic) zebrano wypowiedzi osób badanych (przeprowadzono z nimi
wywiady), na podstawie których z etycznej perspektywy (strategia etic) dokonano analizy ich zachowañ dyskursywnych, mog¹cych odzwierciedlaæ zjawisko dehumanizowania osób g³uchych, stanowi¹cych odrêbn¹ grupê spo³eczn¹ w polskim spo³eczeñstwie. Celem badañ by³o uzyskanie nowych
informacji o zjawisku audyzmu w polskiej kulturze.

Problemy, pytania badawcze
Celem przeprowadzonych badañ by³o poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy osoby g³uche s¹ nara¿one na odczuwanie audyzmu w spo³eczeñstwie polskim, sk³adaj¹cym siê g³ównie z osób s³ysz¹cych? W celu g³êbszej
analizy tak postawionego problemu wyró¿niono trzy nastêpuj¹ce pytania
badawcze, które pos³u¿y³y do konstrukcji wywiadu skierowanego do badanych osób g³uchych:
1. Z jakimi zachowaniami osoby g³uche spotykaj¹ siê w Polsce?
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2. Z jakimi opiniami na swój temat osoby g³uche spotykaj¹ siê w Polsce?
3. Jak osoby g³uche postrzegaj¹ same siebie?

Charakterystyka badanych osób
W badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie czternastu respondentów bêd¹cych cz³onkami Fundacji na rzecz Osób Nies³ysz¹cych i Niepe³nosprawnych UPS! oraz
Stowarzyszenia Nies³ysz¹cych i Niepe³nosprawnych Turkus.
Wszystkie badane osoby charakteryzowa³y siê g³êbokim lub bardzo g³êbokim ubytkiem s³uchu, w zakresie od 90 do ponad 120 dB w obu uszach,
co pozwala okreliæ je jako g³uche, a nie s³abos³ysz¹ce. Wiek respondentów
waha³ siê od 20 do 50 lat, a w sk³ad grupy wchodzi³o 5 kobiet i 9 mê¿czyzn.
Dodatkowo zebrano nastêpuj¹ce dane o uczestnikach badania: poziom wykszta³cenia, informacjê, czy ich rodzice byli s³ysz¹cy, czy g³usi oraz jaki jêzyk
by³ ich pierwszym jêzykiem. Do badañ zakwalifikowano osoby, które na co
dzieñ pos³uguj¹ siê PJM jako pierwszym jêzykiem lub u¿ywaj¹ go jako drugiego jêzyka (deklaruj¹ce pos³ugiwanie siê jêzykiem polskim jako pierwszym).
Szczegó³owa charakterystyka badanej grupy znajduje siê w tabeli 1 (imiona
osób badanych zosta³y zmienione).
Tabela 1. Charakterystyka badanych osób
Imiê
Adam

Wiek
28

Wykszta³cenie
wy¿sze

Bogus³aw

50

rednie

Cezary
Dawid
Ela
Franciszek
Grzegorz
Hanna
Iza
Jan
Karol
Laura
Roman
Sara

34
26
24
48
25
20
26
29
38
32
38
43

wy¿sze
wy¿sze
rednie
rednie
rednie
rednie
rednie
wy¿sze
wy¿sze
wy¿sze
rednie
wy¿sze

Rodzina
ojciec g³uchy,
matka s³ysz¹ca
rodzice s³ysz¹cy,
siostra g³ucha
g³usi
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy
g³usi
s³ysz¹cy
g³usi
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy
s³ysz¹cy

Pierwszy jêzyk
polski mówiony
PJM
PJM
polski mówiony
polski mówiony
PJM
PJM
polski mówiony
PJM
polski mówiony
polski mówiony
polski mówiony
PJM
polski mówiony

ród³o: opracowanie w³asne.

Powy¿sze zestawienie pozwala zauwa¿yæ, ¿e badana próba by³a bardzo
zró¿nicowana. Przede wszystkim warto zwróciæ uwagê na rodziców badanych  tylko troje respondentów mia³o oboje g³uchych rodziców. Do pewne114
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go stopnia odzwierciedla to realn¹ statystykê wystêpuj¹c¹ w tej spo³ecznoci
 rednio tylko co dziesi¹ta osoba g³ucha ma oboje g³uchych rodziców.

Procedura badañ
Badanie przeprowadzano b¹d korespondencyjnie (za porednictwem
e-maila), b¹d w bezporednim kontakcie z badanymi osobami. Na pocz¹tku
wszystkie osoby by³y proszone o wype³nienie krótkiego kwestionariusza
z pytaniami o dane demograficzne. Nastêpnie udziela³y one wywiadu o charakterze ustrukturalizowanym. Pytania, na które odpowiadali respondenci,
dotyczy³y:
 zachowañ, z jakimi siê zetknêli (zarówno ze strony s³ysz¹cych, jak i innych g/G³uchych)  13 pytañ;
 przekonañ, z jakimi g³usi spotkali siê na swój temat (g³ównie wród
s³ysz¹cych)  8 pytañ;
 postrzegania samego siebie jako osoby g³uchej  11 pytañ.
Respondenci byli proszeni o udzielanie odpowiedzi wed³ug w³asnych
dowiadczeñ i subiektywnych odczuæ. Bezporedni kontakt z badanymi osobami pozwala³ na pog³êbianie pytañ i wyjanianie niejednoznacznych wypowiedzi. Osoby, które odpowiada³y na pytania w ten sposób, u¿ywa³y jêzyka
migowego, co wymaga³o nagrania odpowiedzi przy u¿yciu kamery wideo,
a póniej opracowania transkrypcji na jêzyk pisany. Przeprowadzanie wywiadów w formie migowej trwa³o od 17 do 35 minut. Pozostali respondenci
udzielili odpowiedzi w formie pisemnej, po wczeniejszym otrzymaniu zestawu pytañ drog¹ mailow¹  po wype³nieniu odsy³ali je w ten sam sposób.
Siedem osób udzieli³o odpowiedzi w kontakcie bezporednim i siedem na
pimie.

Analiza wyników
Zebrane wypowiedzi badanych osób opracowano za pomoc¹ analizy jakociowej. Zastosowano metodê analizy tematycznej wed³ug koncepcji Virginii
Braun i Victorii Clarke (2006), która jest szeroko wykorzystywana w badaniach psychologicznych.
W pierwszym etapie opracowywania danych sporód trzech odgórnie
za³o¿onych kategorii wypowiedzi (opartych o pytania badawcze) wybrano
tematy i motywy, które powtarza³y siê najczêciej i wybrzmiewa³y najmocniej w odpowiedziach badanych. Na ich podstawie wyró¿niono bardziej szczegó³owe w¹tki (podkategorie) tematyczne. W ten sposób w kategorii zachowañ
wyró¿niono: dowiadczenia z dzieciñstwa i m³odoci, zachowania, z jakimi
115

9.p65

115

19-07-15, 15:59

Piotr Tomaszewski, Rados³aw Wieczorek, Piotr Karol Krzysztofiak, Joanna Kowalska

spotkano siê w urzêdach i instytucjach oraz miejscach pracy, problemy komunikacyjne (ró¿nice miêdzy zachowaniami g/G³uchych i s³ysz¹cych) oraz
zachowania pozytywne i negatywne. Przekonania podzielono na dotycz¹ce:
jêzyka migowego, wiedzy na temat kultury G³uchych oraz zdolnoci i inteligencji osób g³uchych. Wreszcie w kategorii to¿samoci wyró¿niono podkategorie: poczucie przynale¿noci kulturowej, stosunek do w³asnej g³uchoty
i pogl¹dy na temat edukacji. Analizowane kategorie i podkategorie ilustruje
rysunek 1.
Rysunek 1. Tematyczna mapa analizy wypowiedzi osób g³uchych

ród³o: Opracowanie w³asne.

Dalsza czêæ artyku³u zawiera zebrane wyniki analizy danych. Warto
podkreliæ, ¿e ze wzglêdu na specyfikê przyjêtego rodzaju analizy, przytoczonych zostanie wiele cytatów z wypowiedzi respondentów. Te, które zosta³y udzielone na pimie, zachowaj¹ oryginaln¹ pisowniê. Pozosta³e pochodz¹ z transkrypcji (z PJM na polski jêzyk pisany) wywiadów nagranych za
pomoc¹ kamery.
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Analiza wypowiedzi uczestników wywiadu
Sporód czternastu wypowiedzi na ka¿de pytanie wybrano te, które nie
tylko reprezentuj¹ zbiorczy materia³, ale te¿ najwyraniej ilustruj¹ przyk³ady
dyskryminuj¹cych zachowañ wobec g/G³uchych (kategoria pierwsza); opisuj¹, na czym polegaj¹ uprzedzenia na temat osób g³uchych (kategoria druga);
oddaj¹ obraz tego, jak postrzegaj¹ siebie g/G³usi w kontekcie g³uchoty (kategoria trzecia).
Kategoria tematyczna 1: zachowania wobec osób g³uchych
Pierwsza kategoria pytañ dotyczy³a zachowañ, z jakimi zetknêli siê w swoim ¿yciu badani g³usi. Dotyczy³y one zachowañ zarówno s³ysz¹cych, jak
i innych g/G³uchych. Oto wypowiedzi kilku uczestników badania dotycz¹ce
ich dowiadczeñ z dzieciñstwa i wczesnej m³odoci:
Adam: Komunikowa³em siê ze s³ysz¹cymi, ale mój zasób s³ów nie by³
taki bogaty, jak teraz. Mia³em ró¿ne nieprzyjemnoci, to wynika³o z uprzedzeñ i stereotypów na temat g³uchoty. [ ] By³em inny, by³em dla nich obcy,
mia³em swój wiat i rodowisko. Przez 16 lat ¿y³em w samotnoci, to sporo
czasu i ró¿nych dowiadczeñ.
Franciszek: By³em kiedy na koloniach, jako dziecko, z osobami s³ysz¹cymi. Wyg³upiali siê, dokuczali mi. Ja mia³em problem z komunikacj¹. Wyzywali
mnie. By³o strasznie, bardzo siê mêczy³em. Ju¿ nie chcia³em wiêcej jechaæ.
Bogus³aw: To trudna i d³uga historia. W szkole podstawowej przebywa³em w rodowisku g³uchych, ze s³ysz¹cymi ma³o siê spotyka³em. Mieszka³em
na wsi. Tam spotyka³em siê ze s³ysz¹cymi i pos³ugiwa³em siê gestami i mow¹.
Ale jeli chodzi o kontakt werbalny, to raczej s³owo po s³owie.
Roman: W szkole masowej [ ] nauczyciele lekcewa¿yli mnie, odwracali siê ty³em albo przechodzili na ty³ klasy. Siedzia³em w pierwszym rzêdzie.
Kiedy prosi³em o notatki, uczniowie postrzegali mnie jako leniw¹ osobê. Ich
zdaniem nie nadawa³em siê do nich, odstawa³em jak jaki cudak.
Opisane przyk³ady zachowañ ukazuj¹ wczesne pierwsze zetkniêcie siê
z audyzmem oraz poczucie samotnoci, które mo¿e towarzyszyæ g³uchym
dzieciom s³ysz¹cych rodziców w rodowisku zdominowanym przez s³ysz¹cych rówieników. Po raz pierwszy pojawia siê zagadnienie wyboru szko³y
dla g³uchego dziecka.
Szczególnie jaskrawe bywaj¹ przytaczane przyk³ady dyskryminacji zaobserwowanej w urzêdach, instytucjach pañstwowych, miejscach pracy czy te¿
innych miejscach publicznych:
Jan: Sam osobicie mia³em przykr¹ sytuacjê w kasie PKP. Napisa³em na
kartce moje ¿yczenie, opisa³em dok³adnie, jaki bilet chcê kupiæ, sk¹d, dok¹d,
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jaki poci¹g, na któr¹ godzinê etc. Kasjerka odrzuci³a papierek, z³oliwie
mówi¹c (dobrze czytam z ust): a co pan nie umie mówiæ?, lub co w tym
stylu. Obok mnie inna osoba, która sta³a w kolejce, pomog³a mi, wziê³a kartkê i przeczyta³a. Tak jak wczeniej wspomnia³em, osoby s¹ ró¿ne.
Roman: U lekarza nie by³em w stanie dok³adnie wyjaniæ, co mi dolega³o. Przepisywali leki, które wrêcz mi szkodzi³y, a nie pomaga³y. Na wizytach
u psychologa rozmowy by³y niejednokrotnie przerywane. Brak synchronizacji pomiêdzy rozmówc¹ a mn¹ powodowa³ odrzucanie moich prób i wyjanieñ.
Sara: Na studiach i w okresie nauki jazdy spotyka³am siê z wieloma
bezporednimi i zawoalowanymi komentarzami, które sprowadza³y siê do
dyskryminuj¹cych ocen typu (uogólniaj¹c): co robi g³ucha na studiach?,
g³ucha ma samochód prowadziæ?.
Odpowiedzi Jana, Romana i Sary, podobnie jak wielu innych uczestników badania, zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e ludzie s³ysz¹cy przejawiaj¹ ró¿ne
zachowania wzglêdem osób g³uchych, jednak to zachowania negatywne powinny byæ wyj¹tkowymi i rzadziej spotykanymi, a nie odwrotnie.
Dawid: Tam, gdzie pracujê, w przedszkolu dla s³ysz¹cych, pyta³em
o dziennik zajêæ. Wszyscy s³ysz¹cy go wype³niali, a ja go nie dosta³em. Zapyta³em dyrektorki, dlaczego. Powiedzia³a, ¿e to niepotrzebne, nie muszê
zapisywaæ zajêæ i ¿e dla mnie to bêdzie lepiej. Moje poczucie wartoci siê
wtedy obni¿y³o. S¹ to zajêcia dodatkowe z jêzyka migowego, dzieci maj¹
logopedê, terapiê, wszyscy maj¹ dziennik poza mn¹. Czujê, ¿e to niewiadomy audyzm.
Sytuacja, w jakiej znalaz³ siê Dawid, jest ciekawa dlatego, ¿e z punktu
widzenia dyrektorki przedszkola prawdopodobnie oddawa³a mu ona przys³ugê, chcia³a u³atwiæ mu pracê. Z jego perspektywy jest to raczej zachowanie paternalistyczne czy te¿ przejaw niewiadomego, ¿yczliwego audyzmu,
bêd¹cego odpowiednikiem ¿yczliwego seksizmu.
Franciszek: Jestem w firmie fachowcem, ale osoby s³ysz¹ce uwa¿aj¹, ¿e
nic nie umiem, poni¿aj¹ mnie. Uwa¿aj¹ siê za lepszych fachowców. Dowiadczam tam dyskryminacji. Gdy pracowa³em w Ameryce i zobaczyli, ¿e znam
siê na tym, co robiê, to od razu zarabia³em wiêcej. Tam [w USA  przyp. aut.]
docenili moj¹ pracê. W Polsce zarobki stoj¹ w miejscu, nie dostajê podwy¿ek. Jestem pomijany. Tam du¿o ³atwiej o precyzyjnego t³umacza, wiêc komunikacja jest prostsza.
Adam: W niektórych urzêdach w ogóle nie ma t³umaczy. Moja kole¿anka w urzêdzie w £odzi zwróci³a siê o pomoc i nie dosta³a wsparcia t³umacza.
Niektóre urzêdy do dzi nie s¹ przystosowane do obs³ugi osób g³uchych. Na
rynku pracy równie¿ g³usi s¹ dyskryminowani ze wzglêdu na g³uchotê.
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W wiêkszoci zawodów k³adzie siê silny nacisk na rozmowê przez telefon
i to jest przejaw dyskryminacji i nieznajomoci problemów g³uchych. I to jest
audyzm. [...] Tylko proszê pamiêtaæ, ¿e g³usi kulturowo nie uwa¿aj¹ siê za
niepe³nosprawnych, tylko za mniejszoæ jêzykow¹. Nie maj¹ widocznej niepe³nosprawnoci. Tylko trzeba im stworzyæ katalog praw, mo¿liwoci, tak
jak w USA. [...] Tak, muszê zaakcentowaæ, audyzm jest widoczny w polskim
spo³eczeñstwie, np. na rynku pracy, w szkole, tam, gdzie s¹ dyrektorzy szkó³
dla g³uchych. Logopedzi, psycholodzy, zw³aszcza t³umacze jêzyka migowego
te¿ nadu¿ywaj¹ swoich uprawnieñ, kompetencji, ³ami¹ etykê zawodow¹.
Audyzm w polskim spo³eczeñstwie przyjmuje ogromne rozmiary. Nastêpuje
spychanie na boczny tor, kategoryzowanie na grupê drugiej kategorii.
Laura: Wiêkszoæ ludzi s³ysz¹cych nie zna jêzyka migowego, wiêc czêsto
g³usi s¹ zmuszani do przystosowania siê do nich, u¿ywaj¹c mowy lub pisma.
Czêæ ludzi s³ysz¹cych zamiast uprzejmie odpowiadaæ na pytania g³uchych,
grymasi³a, przewraca³a oczyma, niewyranie mówi³a, urywa³a kontakt wzrokowy z g³uchymi. G³usi w pracy nie byli traktowani równo przez s³ysz¹cych:
jako ostatni czego nowego siê dowiadywali. [...] Wystêpuje bariera komunikacyjna (w instytucjach, urzêdach, pracy oraz w TV  nie we wszystkich
programach s¹ emitowane napisy w porównaniu z USA), nie¿yczliwoæ,
omijanie lub brak odpowiedzi na pytania, negatywne zachowania niewerbalne, nieobliczalnoæ, niechêæ przyjmowania g³uchych do pracy.
Autorzy powy¿szych wypowiedzi wskazuj¹ miêdzy innymi ró¿nice w sposobie traktowania osób g³uchych w Polsce i w Stanach, ale zwracaj¹ tak¿e
uwagê na zagadnienie tzw. dyskryminacji strukturalnej, która polega na tym,
¿e jednoczenie kilka dziedzin ¿ycia nak³ada siê i wzajemnie wzmacnia
w odbieraniu dyskryminowanemu równych praw i dostêpu do dóbr (Branka, Cielikowska 2010). Przyk³ady tego rodzaju traktowania znajdujemy g³ównie w wypowiedzi Adama.
Warto te¿ dodaæ, ¿e choæ wiêkszoæ literatury fachowej dotycz¹cej audyzmu pochodzi w³anie z USA i dotyczy tamtejszej kultury i wystêpuj¹cego
tam audyzmu, to jednak dla g³uchych Polaków kontrast pomiêdzy warunkami w obu krajach jest bardzo wyrany.
Ela: Tak, gdy za³atwiam co sama, bez opiekuna albo t³umacza, to dowiadczam audyzmu i dyskryminacji. S³ysz¹cy przyjmuj¹ negatywn¹ postawê, nie wiedz¹, jak siê porozumieæ. [...] Gdy g³uchy wybiera siê do urzêdu, ¿eby za³atwiæ
jakie formalnoci, s³ysz¹cy nie ma cierpliwoci, ¿eby mu wyt³umaczyæ. G³usi
trac¹ wtedy poczucie w³asnej wartoci. S³ysz¹cy nie s¹ zainteresowani kontaktem, nawet za pomoc¹ pisma na kartce. Argumentuj¹ to brakiem czasu.
Wszyscy pozostali respondenci odpowiedzieli twierdz¹co na pytanie o wystêpowanie audyzmu w urzêdach publicznych, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
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na niechêæ pracowników tych instytucji do alternatywnych dla mowy form
komunikacji. Jedyny wyj¹tek stanowi³ Cezary, który swoje dowiadczenia
opisa³ w ten sposób:
Cezary: Ja bardzo lubiê chodziæ do urzêdów i za³atwiaæ sprawy, pomagam te¿ innym g³uchym. Wielu z nich tego nie potrafi, ciê¿ko im za³atwiaæ
formalnoci. Ja nie mam problemów. Trzeba im pokazaæ przepisy i jakie prawa im przys³uguj¹, o s³u¿bie cywilnej i prawach osób niepe³nosprawnych.
Chcê, ¿eby s³ysz¹cy mnie szanowali, to za³atwi wszystko.
Wspólnym motywem w³aciwie wszystkich przywo³anych przyk³adów
interakcji badanych osób ze s³ysz¹cymi by³ problem z komunikacj¹, spowodowany wspomnian¹ niechêci¹ lub niemo¿noci¹, a nawet strachem przed
porozumieniem siê. Na tym opiera³y siê tak¿e najwiêksze ró¿nice miêdzy
zachowaniami osób g³uchych i s³ysz¹cych wobec badanych respondentów.
Jan: Osobicie znam paru s³ysz¹cych, którzy s¹ pozytywnie nastawieni na
kulturê G³uchych i staraj¹ siê byæ wyrozumiali dla nich (chodzi o utrudnion¹
komunikacjê), a nawet próbuj¹ siê dostosowaæ do nich np. poprzez naukê jêzyka migowego. Przyznajê, ¿e to jest mniejszoæ moich znajomych, wiêkszoæ
osób ma raczej neutralny stosunek, tzn. nie poni¿aj¹, nie utrudniaj¹ i tak samo
nie wyra¿aj¹ zainteresowania, uwagi. [...] Trzeba mieæ odpowiednie podejcie
do g³uchych, aby przeprowadziæ jak¹kolwiek komunikacjê, tzn. ¿e nale¿y
wolniej i wyraniej mówiæ b¹d pisaæ na kartce, zamiast mówiæ g³ono.
Adam: S³ysz¹cy inaczej to odbieraj¹, inaczej widz¹ ten wiat. Dla nich
to obce, nieznane, boj¹ siê tego, nie wiedz¹, jak siê zachowaæ w danej sytuacji, odczuwaj¹ lêk, uwalniaj¹ mechanizm obronny. Nie chc¹ podejmowaæ interakcji, to dla nich du¿e wyzwanie. Ale osoby, które wychowa³y siê w rodzinach z osobami g³uchymi, maj¹ inne dowiadczenia, szukaj¹ wspólnych kodów,
komunikacji, pos³uguj¹ siê alfabetem palcowym. Ale pierwsza stycznoæ
z g³uchym opiera siê na stereotypach i uprzedzeniach. To tak jakbym spotka³
Marsjanina i nie wiedzia³, jak nawi¹zaæ z nim kontakt.
Sara: S³ysz¹cy  najczêciej maj¹ do mnie stosunek paternalistyczny.
Zdarzaj¹ siê wyj¹tki (przyjaciele, przyjació³ki). Komunikacjê ograniczaj¹ do
minimum lub wrêcz jej unikaj¹. Rozmawiaj¹ o mnie z innymi s³ysz¹cymi, za
moimi plecami, nieraz bez konsultacji ze mn¹, ale przy mojej obecnoci.
Znajomi sami kontaktu nie inicjuj¹, a jeli ju¿, to wyj¹tkowo. Du¿o zale¿y od
poszczególnych grup. Inaczej siê zachowuje np. znajome kole¿eñstwo po
fachu, czêsto ma otwarty umys³ i zachowuje siê na ogó³ w porz¹dku, choæ
z pewn¹ rezerw¹, z kolei np. lekarze boj¹ siê kontaktu ze mn¹ i nie podejmuj¹ czêsto ¿adnego wysi³ku, aby siê ze mn¹ porozumieæ. Na moj¹ probê napisz¹ co na kartce, ale potem mówi¹, nie przejmuj¹c siê, czy co rozumiem,
czy nie. Bywa bardzo ró¿nie.
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Karol: Raz pozytywne, a raz negatywne  to wszystko zale¿y od ludzi,
sytuacji. Jeli kto ma stereotypowy stosunek do G³uchych, to istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e ten kto bêdzie przejawiaæ negatywne zachowania
wobec G³uchych. W obecnej chwili mo¿na zaobserwowaæ ró¿ne formy dyskryminacji wród samych G³uchych  kiedy jedni drugich dyskryminuj¹. Tak¹
tendencjê mo¿na te¿ zauwa¿yæ wród innych osób niepe³nosprawnych, np.
poruszaj¹cych na wózku.
W powy¿szych wypowiedziach szczególn¹ uwagê zwraca obserwacja
Karola na temat wystêpowania wewnêtrznej dyskryminacji tak¿e wród innych grup niepe³nosprawnych. wiadczy to, ¿e dyskryminacja jest niestety
zjawiskiem bardziej rozpowszechnionym ni¿ siê z regu³y uwa¿a, a jej form
jest o wiele wiêcej ni¿ tylko te funkcjonuj¹ce w wiadomoci spo³ecznej.
Pojawia siê równie¿ w¹tek dotycz¹cy deafizmu  pewnego rodzaju wewnêtrznej dyskryminacji wród osób g³uchych.
Hanna: Tak, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s³ysz¹cy i G³usi inaczej siê zachowuj¹.
Maj¹ inn¹ mentalnoæ. [...] S³ysz¹cy raczej unikaj¹ kontaktu z osobami g³uchymi. Nie wiedz¹, jak z nimi rozmawiaæ. S³ysz¹cy boj¹ siê kontaktu ze mn¹,
ale najwa¿niejsze jest pokazanie im, ¿e nie maj¹ siê czego baæ. Z G³uchymi
jest ³atwiej nawi¹zaæ kontakt. Mo¿na zauwa¿yæ poczucie wspólnoty w zachowaniu G³uchych wobec innych G³uchych. G³usi s¹ do siebie pozytywnie
nastawieni i chêtnie poznaj¹ innych G³uchych.
Laura: Mam wra¿enie, ¿e czêæ s³ysz¹cych nie potrafi w³aciwie siê zachowywaæ wobec g³uchych i ma lêk przed nimi w sensie komunikacji, inaczej ni¿ w przypadku osób niewidomych czy na wózkach. Moim zdaniem
s³ysz¹cy powinni uczêszczaæ na kurs dotycz¹cy savoir-vivre tak, aby stali siê
dla g³uchych ¿yczliwi i prze³amali lêk w porozumiewaniu siê z nimi.
Grzegorz: Osoby s³ysz¹ce traktuj¹ G³uchych ró¿nie. Jedni chc¹ zawieraæ z nimi znajomoci, a drudzy nie. Mylê, ¿e G³usi ³atwiej zawieraj¹ znajomoci z G³uchymi ni¿ ze s³ysz¹cymi. Uwa¿am, ¿e G³usi traktuj¹ mnie lepiej
ni¿ s³ysz¹cy i ¿e s³ysz¹cy mnie nie akceptuj¹.
Z kolejnych przytoczonych cytatów mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e s³ysz¹cy
mog¹ mieæ zupe³nie inny stosunek do nieznanego im jêzyka migowego ni¿
do innych jêzyków mówionych, równie¿ im obcych. Byæ mo¿e pos³ugiwanie
siê przez obie grupy innymi kana³ami komunikacji  mow¹ i gestami  rzeczywicie wp³ywa na zwiêkszenie poziomu nieufnoci i dystansu pomiêdzy
nimi. Takie ró¿nice s¹ zwykle du¿o mniej widoczne pomiêdzy ludmi z ró¿nych krajów, mówi¹cymi innymi jêzykami, ale mówi¹cymi  o ile oczywicie
w grê nie wchodz¹ wzglêdy historyczne lub inne. Warto tutaj jednak wspomnieæ tak¿e o innej formie dyskryminacji, mianowicie o lingwicyzmie  czyli
dyskryminacji ze wzglêdu na pos³ugiwanie siê innym jêzykiem ni¿ obowi¹121
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zuj¹cy w danym spo³eczeñstwie (Kramsch 1998). Zjawisko takie mo¿e wystêpowaæ zarówno wobec jêzyków mówionych, jak i migowych.
Warta wzmianki jest te¿ forma, której w odpowiedzi na pytanie: Czy
kiedykolwiek czu³e siê dyskryminowany? u¿y³o dwóch respondentów udzielaj¹cych wywiadu pisemnie: TAK!!! i TAK  zapis czerwon¹ czcionk¹. Odpowiedzi te odbiega³y form¹ od pozosta³ych udzielonych w wywiadzie, sprawiaj¹c wra¿enie bardziej ekspresywnych i wyró¿nionych w celu nadania im
szczególnego wydwiêku.
Badani byli tak¿e proszeni o podanie przyk³adów zachowañ pozytywnych, jakie zaobserwowali wród osób s³ysz¹cych:
Adam: Zachowania pozytywne zdarza³y siê wród dziewcz¹t, ch³opcy
byli zazwyczaj agresywni. Niektóre dziewczêta pomaga³y mi. [...] Pozytywne
s¹, niektórzy chc¹ poznaæ i integrowaæ siê z kultur¹ G³uchych, chc¹ pomóc
i wesprzeæ, wybieraæ siê na obozy jêzykowe, wydarzenia kulturalne. Ale to
odosobnione i indywidualne przypadki.
Ela: S¹ tacy, którzy szanuj¹ g³uchych, ale nie wszyscy. To osoby zaufane,
o dobrym sercu. Ludzie obcy maj¹ zupe³nie inne spojrzenie.
Dawid: Pozytywne bardzo rzadko. S³ysz¹cy powinni czêciej uczyæ
siê migowego, jeli chc¹ nawi¹zaæ dialog, zamiast wymagaæ mówienia od
g³uchych. G³uchy czêsto obserwuje rozmawiaj¹cych s³ysz¹cych, ale nie wie,
o czym rozmawiaj¹. Jeli s³ysz¹cy zna migowy, to stara siê przet³umaczyæ
g³uchemu, o czym rozmawiaj¹. To pozytywny stosunek do niego.
Jan: Chêæ pomocy, przekazania swojej informacji. Mam paru s³ysz¹cych
kolegów, którzy z chêci¹ przekazuj¹ mi jakie wieci, np. chocia¿by motoryzacyjne, rowerowe. Pomagaj¹ tak¿e za³atwiaæ sprawy w moim imieniu, np.
telefonowanie, wyjanianie ró¿nych spraw.
Iza: Niektórzy s³ysz¹cy szanuj¹ G³uchych, przyjani¹ siê z nimi. S¹ chêtni do pomocy, wspó³pracy.
Karol: Tak, oczywicie  s¹ takie osoby s³ysz¹ce, które pozytywnie traktuj¹ g³uchych, a nawet ich broni¹ przed dyskryminacj¹. Takich osób jest niewiele S¹ tolerancyjne wobec tego, ¿e niektóre osoby g³uche nie pos³uguj¹
siê jêzykiem polskim wystarczaj¹co dobrze, bo wiedz¹, ¿e dla nich jest on
drugim jêzykiem, a pierwszy to jêzyk migowy.
Laura: Tak, np. m³odzi s³ysz¹cy ludzie, którzy chc¹ czego wiêcej siê dowiedzieæ na temat kultury G³uchych i jêzyka migowego; ucz¹ siê PJM w celu mo¿liwoci porozumiewania siê z g³uchymi, a nawet chc¹ byæ ich t³umaczami. Cierpliwoæ, pozytywne podejcie do g³uchych, ¿yczliwoæ, wyrozumia³oæ pozwala
s³ysz¹cym lepiej zrozumieæ wiat g³uchych i normalnie z nimi siê porozumiewaæ.
Sara: Moja lekarka rodzinna, któr¹ mam od prawie roku, od pocz¹tku
nie robi³a i nadal nie robi ¿adnego problemu z tym, ¿e nie s³yszê i ¿e trzeba
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mi pisaæ. Niektórzy co napisz¹, ale sprawiaj¹ wra¿enie, jakby to by³o dla
nich jak¹ katorg¹ i przede wszystkim chc¹ do mnie mówiæ, zapominaj¹ pisaæ, a ta lekarka nie ma takiego problemu i w ogóle moj¹ g³uchotê od pocz¹tku traktuje jako co normalnego. Podobnie traktowa³aby czyj¹ leworêcznoæ albo rude w³osy. Takich ludzi jest niezwykle ma³o, równie¿ wród
lekarzy.
Warto zwróciæ uwagê na stwierdzenia mówi¹ce o ¿yczliwych s³ysz¹cych
jako wyj¹tkowych przypadkach oraz na to, ¿e przyk³adów zachowañ pozytywnych jest o wiele mniej ni¿ negatywnych. Mo¿na to t³umaczyæ tym, i¿
udzielaj¹cy wywiadów g³usi byli nastawieni, ¿e pytania dotycz¹ audyzmu lub
te¿ konstrukcj¹ tych¿e pytañ. Jednak na pytanie, które z tych zachowañ zdarza im siê spotykaæ czêciej, wszyscy udzielili odpowiedzi wskazuj¹cej na te
negatywne. Na podstawie tych wypowiedzi mo¿na wnioskowaæ, ¿e audyzm
w formie indywidualnej i systemowej, przejawiaj¹cy siê w zachowaniach
wzglêdem osób g³uchych, jest w Polsce ogromnym problemem dla spo³ecznoci g³uchych.
Kategoria tematyczna 2: przekonania na temat osób g³uchych
Druga kategoria pytañ dotyczy³a przekonañ s³ysz¹cych na temat osób
g³uchych, z jakimi spotkali siê uczestnicy wywiadów. Sporód ich odpowiedzi wy³oni³y siê trzy g³ówne motywy tematyczne, czyli przekonania dotycz¹ce ich jêzyka i kultury oraz dotycz¹ce zdolnoci i inteligencji. Opis stosunku
osób s³ysz¹cych do jêzyka migowego pojawia siê w poni¿ej przytoczonych
wypowiedziach uczestników badania:
Ela: Dawniej by³o inaczej, gorzej. Teraz coraz wiêcej ludzi uczy siê migowego, s¹ lektoraty, ludzie chêtniej poznaj¹ problemy ludzi g³uchych, niektórzy staraj¹ siê wtapiaæ w kulturê. Ale i tak jest to niewielka poprawa.
Dawid: Myl¹, ¿e to jêzyk bez s³ów, jêzyk znaków, ¿e nie ma gramatyki.
Myl¹, ¿e jest to jêzyk uniwersalny i ikoniczny, ¿e nie mo¿e byæ abstrakcyjny.
Sara: Niektórzy myl¹, ¿e to system gestów (nie uwa¿aj¹ tego jêzyka za
jêzyk) wspieraj¹cy mowê. Zasadniczo jednak coraz wiêcej osób rozumie, ¿e
jêzyk migowy to jêzyk jak ka¿dy inny. Wród specjalistów zajmuj¹cych siê
g³uchymi wci¹¿ jednak mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e miganie to gorszy sposób komunikacji ni¿ mowa.
Iza: Jedni s³ysz¹cy, najczêciej to nauczyciele, uwa¿aj¹, ¿e jêzyk migowy
jest agramatyczny, ¿e z powodu jêzyka migowego G³usi mog¹ nie mówiæ,
mog¹ mieæ problemy z jêzykiem polskim. Dla drugich nauka jêzyka migowego sprawia mnóstwo frajdy.
Laura: S³ysz¹cy ró¿nie myl¹ o jêzyku migowym: jedni z oporem, a drudzy z zainteresowaniem, chc¹ siê nauczyæ jêzyka migowego. W sumie jednak
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w Polsce ludzie s³ysz¹cy maj¹ negatywny stosunek do jêzyka migowego i nie
maj¹ motywacji, by siê go nauczyæ; wol¹ oni, aby g³usi przystosowali siê do
nich i s¹ zachwyceni, kiedy g³usi s¹ w stanie pos³ugiwaæ siê jêzykiem mówionym. To jest niestety poni¿aj¹ce wobec g³uchych.
Jan: S³ysz¹cy ró¿nie myl¹. Jedni nie akceptuj¹, ¿e to jest jêzyk z w³asn¹
gramatyk¹ i uparcie twierdz¹, ¿e G³usi nazywaj¹ to jêzykiem dla ich wygody
i usprawiedliwienia, ¿e nie znaj¹ np. jêzyka polskiego. S¹ tak¿e drudzy, którzy s¹ zachwyceni tym jêzykiem i próbuj¹ siê nauczyæ tego jêzyka.
Karol: Ci, którzy w g³uchocie widz¹ nowe wyzwanie, mo¿liwoci, z pasj¹
ucz¹ siê jêzyka migowego [ ]. Nie wszyscy tak jednak myl¹: nie brakuje te¿
takich, których zdaniem jêzyk migowy to prymitywny zbiór gestów czy te¿
»proteza ¿yciowa«, której potrzebuj¹ g³usi, by jako mogli ¿yæ bez posiadania zmys³u s³uchu.
Roman: Na pierwszy rzut zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na wymachiwanie
rêkoma przez G³uchych. Dla s³ysz¹cych nie maj¹cych ¿adnej stycznoci
z G³uchymi jest to rodzaj ataku fizycznego. Odczuwaj¹ dyskomfort psychiczny
przy u¿ywaniu r¹k do komunikacji z G³uchym. Nie s¹ przyzwyczajeni do
ci¹g³ego wymachiwania, a tylko do mówienia.
Hanna: Myl¹, ¿e jest jeden jêzyk migowy, uniwersalny na ca³y wiat,
i ¿e jêzyk migowy nie ma gramatyki, a tylko ka¿de s³owo ma swój znak.
Tego rodzaju stwierdzenia ujawniaj¹, ¿e s³ysz¹cy, z którymi mieli do czynienia uczestnicy wywiadu, z jednej strony maj¹ bardzo nik³¹ wiedzê na temat jêzyka migowego  nie wiedz¹, ¿e jest on jêzykiem naturalnym, maj¹cym wszelkie w³aciwoci innych pe³noprawnych jêzyków, a z drugiej 
czêsto s¹ przekonani o jego podrzêdnym charakterze w stosunku do mowy.
Oczywicie nie jest to regu³¹, czego przyk³adem mog¹ byæ lektoraty z jêzyka
migowego wprowadzane na polskich uczelniach oraz entuzjaci zafascynowani tym¿e jêzykiem; jednak, jak wspomnia³a Ela, poprawa nastêpuje na
razie bardzo powoli. W wypowiedzi Sary i Izy pojawia siê tak¿e w¹tek dotycz¹cy specjalistów i s³ysz¹cych nauczycieli uwa¿aj¹cych jêzyk migowy za gorszy
sposób komunikacji i za przeszkodê w nauce polskiego jêzyka mówionego.
W ich mniemaniu to polszczyzna jest podstawowym filarem prawid³owego
rozwoju intelektualnego i spo³ecznego g³uchego dziecka, co wi¹¿e siê ze zjawiskiem ableizmu (Tomaszewski, Moroñ, 2018) Wybrzmiewa tutaj paternalistyczna postawa, bagatelizuj¹ca zdanie samych g/G³uchych na temat tego,
co jest dla nich najbardziej korzystne i przydatne. Dla kontrastu mo¿na przytoczyæ wypowied Bogus³awa, w której przedstawia on swój, a prawdopodobnie tak¿e wiêkszoci innych g/G³uchych, stosunek do jêzyka migowego:
Bogus³aw: Jest to jêzyk wizualny. Mo¿na w nim przekazywaæ emocje,
abstrakcyjne myli. Moi nauczyciele k³adli nacisk na jêzyk mówiony, ale po
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piêciu minutach nie by³em w stanie zrozumieæ przekazu w nim. To by³o du¿e
obci¹¿enie. W jêzyku migowym mogê rozmawiaæ 24 godziny na dobê. To obraz
i ekspresja. W jêzyku mówionym muszê siê wpatrywaæ w czyj¹ twarz i próbowaæ go zrozumieæ. Jeli kto odwróci siê plecami, to nie mam pojêcia, co mówi.
W przytoczonych wypowiedziach mamy do czynienia z krytyk¹ przewa¿aj¹cego wci¹¿ w szko³ach podejcia do dydaktyki osób g³uchych. Niektórzy
uczestnicy badania wyra¿aj¹ sprzeciw wobec nieskutecznych, ich zdaniem,
prób nauczenia ich jêzyka wykorzystuj¹cego nienaturalny dla nich kana³
dwiêkowo-linearny. Zamiast tego k³ad¹ raczej nacisk na naukê jêzyka migowego, bêd¹cego narzêdziem kulturotwórczym oraz pozwalaj¹cego na lepsz¹ socjalizacjê z innymi osobami g³uchymi.
Wiedza na temat kultury G³uchych jest kolejnym motywem tematycznym wyodrêbnionym sporód wypowiedzi uczestników wywiadu. Poni¿sze
cytaty opisuj¹ zaobserwowan¹ w tym aspekcie sytuacjê:
Adam: Jest to znikoma wiedza. Nie ma kampanii spo³ecznych, jak np.
na temat osób z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu. S¹ miejsca dostosowane do ich
potrzeb, choæ nie wszystkie. Kampanie na temat wykluczenia spo³ecznego s¹
najbardziej widoczne w ich przypadku. Ale tego typu kampanii o osobach
g³uchych nie ma. Dlatego te uprzedzenia s¹ widoczne.
Franciszek: Wiedz¹, co to g³uchota, ale niewiele o kulturze.
Cezary: Czêæ osób wie, czêæ nie. Warto przeprowadziæ badanie dotycz¹ce tej proporcji. Jeli oka¿e siê, ¿e du¿y procent nie wie, to jest to ogromny problem i nale¿a³oby przeprowadziæ akcje spo³eczne na ten temat. Gdy
prowadzi³em szkolenia w urzêdach w Olsztynie, to stara³em siê t³umaczyæ,
czym jest kultura G³uchych i PJM.
Dawid: Bardzo ma³o. Nawet jeli wiedz¹, to nie maj¹ dowiadczenia.
Mo¿na czytaæ na ten temat, ale trzeba przebywaæ w rodowisku g³uchych,
¿eby to zrozumieæ.
Iza: Mylê, ¿e nie. O kulturze G³uchych prawie, a nawet w ogóle siê nie
mówi...
Roman: Nie spotka³em siê jeszcze ze s³ysz¹c¹ osob¹, która zna³a pojêcie
kultury G³uchych. S¹ wyj¹tki, ale to dotyczy tylko tych, co stykaj¹ siê na co
dzieñ z G³uchymi.
Jan: Raczej nie, jeli ju¿, to te osoby musz¹ dobrze znaæ rodowisko
G³uchych, np. przyjaciele, rodzina.
Karol: Raczej to dotyczy tych, co siê ucz¹ PJM na kursach, szkoleniach,
gdzie mog¹ wiêcej siê dowiedzieæ o kulturze G³uchych. A ci, którzy nie mieli
takiej okazji, mog¹ nie wiedzieæ, ¿e istnieje co takiego jak kultura G³uchych.
Pozostali respondenci równie¿ uznali, ¿e wiedza s³ysz¹cych na temat kultury G³uchych jest znikoma. Dodatkowo zosta³ przez nich poruszony pro125
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blem sposobu, w jaki mieliby oni tê wiedzê nabyæ. Jan, Dawid i Roman uznaj¹,
¿e wiedza o kulturze G³uchych to pewnego rodzaju nisza, do której dostêp
maj¹ jedynie osoby blisko zwi¹zane ze rodowiskiem G³uchych, a Adam
i Cezary s¹dz¹, ¿e warto by³oby przeprowadzaæ akcje uwiadamiaj¹ce i promuj¹ce kulturê G³uchych w polskim spo³eczeñstwie.
Kolejna kategoria tematyczna dotyczy przekonañ osób s³ysz¹cych na temat zdolnoci i inteligencji osób g³uchych. Oto wypowiedzi uczestników
wywiadu:
Karol: Jak widz¹ [s³ysz¹cy  przyp. aut.] w g³uchocie defekt, to ich zdaniem ogranicza ona g³uchym mo¿liwoci intelektualne, ale zdolnoci mog¹
byæ im przywrócone poprzez wyleczenie ich z g³uchoty. A ci, którzy zauwa¿aj¹ w g³uchocie szansê na uczenie siê nowych mo¿liwoci (np. nauka PJM,
kultury G³uchych), maj¹ wiadomoæ, ¿e g³usi s¹ tak samo zdolni jak s³ysz¹cy  pomimo tego ¿e nie s³ysz¹. [...] Muszê przyznaæ, ¿e jestem ju¿ zmêczony,
¿e muszê codziennie udowadniaæ s³ysz¹cym, ¿e nie jestem od nich gorszy.
Mam wra¿enie, ¿e oni nie chc¹ wierzyæ, ¿e mogê osi¹gn¹æ wiêcej, ni¿ im siê
wydaje. Gdybym nie by³ tak ci¹gle uciskany, to powiêci³bym wiêcej energii
na zdobywanie wiedzy i nauki, jak to robi¹ sami s³ysz¹cy.
Karol porusza kilka wa¿nych kwestii. Jedn¹ z nich jest stwierdzenie, ¿e
g³uchota sama w sobie nie jest niczym patologicznym, daje natomiast mo¿liwoæ poznania funkcjonowania cz³owieka (jego atutów, ograniczeñ, zasobów, sposobów radzenia sobie z otoczeniem itp.) w odmiennej sytuacji ¿yciowej. Kolejn¹ kwesti¹ jest koniecznoæ ci¹g³ego przekonywania s³ysz¹cych
o swojej wartoci, na co G³usi musz¹ powiêcaæ du¿¹ iloæ swojego czasu
oraz zasobów, które mog³yby byæ spo¿ytkowane w inny, bardziej wartociowy sposób.
Ela: Myl¹, ¿e jestemy prymitywni, ¿e nie umiemy pisaæ gramatycznie,
radziæ sobie w ¿yciu, ¿e musz¹ byæ nadopiekuñczy i pomagaæ osobom g³uchym. Ale to nieprawda. G³usi wszystko potrafi¹, s³ysz¹cy myl¹ inaczej. To
b³êdne mylenie.
Grzegorz: Mylê, ¿e s³ysz¹cy uwa¿aj¹ G³uchych za ma³o inteligentnych.
Uwa¿aj¹, ¿e G³usi nie maj¹ szans na osi¹gniêcie sukcesów.
Cezary: Od dziecka dorasta³em z g³uchymi. W wieku 17 lat zechcia³em
poznaæ wiat s³ysz¹cych. Wszyscy myl¹, ¿e g³usi to osoby niepe³nosprawne,
ograniczone. Czasami myl¹, ¿e PJM jest prymitywny i ograniczony. Pokaza³em im, ¿e to nieprawda.
Sara: Gdybym ja mia³a postêpowaæ w ¿yciu wed³ug wyobra¿eñ s³ysz¹cych na temat tego, co G³usi mog¹, a czego nie, to nie wychodzi³abym
z domu i nie pracowa³a. O inteligencji bywaj¹ ró¿ne opinie; jak ju¿ wspomnia³am, by³am nieraz brana za osobê upoledzon¹ umys³owo.
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Dawid: Jest wiele takich przypadków, trudno mi wybraæ konkretny
Na przyk³ad myl¹, ¿e g³usi maj¹ niski poziom intelektualny, ¿e jeli nie chc¹
mówiæ, to znaczy ¿e s¹ prymitywni. S¹ to same przypadki negatywne, nie
s³ysza³em ¿adnych pozytywnych opinii.
Laura: S¹ ludzie s³ysz¹cy, którzy s¹ zachwyceni dobrze wykszta³conymi
g³uchymi  a to garstka ludzi. Wiêkszoæ s³ysz¹cych Polaków nie wierzy
w potencja³ ludzi g³uchych i niechêtnie przyjmuje ich nawet do pracy. Zdarza siê, ¿e w pracy wiadomie manipuluj¹ i psychicznie maltretuj¹ g³uchych
lub robi¹ wobec nich mobbing a¿ do czasu ich rezygnacji z pracy.
Roman: W ¿yciu dowiadczy³em ró¿nych komentarzy pod adresem osób
g³uchych. S³ysz¹cy uwa¿aj¹ G³uchych za osoby o niskim ilorazie inteligencji.
Nie potrafi¹ radziæ sobie w ¿yciu spo³ecznym. Nie potrafi¹ rozmawiaæ, ha³asuj¹ w mieszkaniach, niektórzy wrêcz odnosz¹ siê w sposób arogancki do
G³uchych, epatuj¹c swoj¹ inteligencj¹ i wiedz¹.
Ela, Grzegorz, Dawid, Cezary, Sara i Roman zwracaj¹ szczególn¹ uwagê
na fakt, ¿e s³ysz¹cy uwa¿aj¹ G³uchych za niezdolnych do radzenia sobie
w ¿yciu czy do osi¹gania sukcesów z powodu ni¿szego poziomu intelektualnego cechuj¹cego osoby nies³ysz¹ce. Ekstremalny wrêcz przyk³ad mobbingu
w miejscu pracy przytacza Laura. Kilka razy pojawia siê okrelenie prymitywny, mog¹ce wskazywaæ na to, ¿e opinie s³ysz¹cych s¹ nacechowane tak¿e audyzmem metafizycznym, sprowadzaj¹cym istoty nie pos³uguj¹ce siê
mow¹ do poziomu ni¿szego od cz³owieka. Zdaniem uczestników badania s¹
to oczywicie przekonania b³êdne i nieprawdziwe, a zarazem krzywdz¹ce,
o czym trzeba przekonywaæ s³ysz¹cych. Warto tak¿e zanotowaæ, jak du¿a jest
skala tego problemu: Dawid zwraca uwagê, ¿e nie spotka³ siê z pozytywnymi opiniami dotycz¹cymi poziomu intelektualnego osób g³uchych. Jeli tak
jest w istocie i jeli wród osób s³ysz¹cych rzeczywicie przewa¿aj¹ negatywne opinie, to poziom audyzmu, z jakim mamy u nas do czynienia, jest powa¿nym problemem spo³ecznym.
Iza: Opinie s¹ skrajnie ró¿ne. Jedni s³ysz¹cy uwa¿aj¹, ¿e g³usi s¹ równie
wartociowi jak oni sami. Drudzy, np. lekarze (sic!), mówi¹ wprost, ¿e »G³usi s¹ G£UPI!«. Najczêciej uwa¿aj¹, ¿e g³uchotê trzeba wyleczyæ. Prawie wszyscy moi s³ysz¹cy znajomi oraz s³ysz¹cy cz³onkowie rodziny proponuj¹ g³uchym wszczepienie implantu... innej alternatywy dla nich nie ma.
Sara: S³ysz¹ca kole¿anka, która kilka lat temu urodzi³a dziecko w Polsce,
opowiada³a mi, ¿e le¿a³a na sali z kobiet¹ g³uch¹. S³ysz¹cej kole¿ance od razu po³o¿ono noworodka na piersi, g³uchej kobiecie  nie. »No bo jak to, ona g³ucha
i mo¿e siê dziecku jaka krzywda staæ«. Dopiero po interwencji tej mojej kole¿anki, która zna³a nie tylko mnie jako g³uch¹, ale te¿ chodzi³a do szko³y podstawowej
z klasami dla nies³ysz¹cych, dano g³uchej matce jej w³asne dziecko.
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Laura: Lekarze namawiaj¹ rodziców do wszczepienia implantu ich ma³emu dziecku g³uchemu i daj¹ im instrukcjê, co maj¹ dalej robiæ z dzieckiem
g³uchym (¿e ma uczêszczaæ na zajêcia logopedyczno-rehabilitacyjne, ¿e rodzice maj¹ u¿ywaæ wy³¹cznie mowy ustnej, a nastêpnie wys³aæ dziecko do
szko³y masowej lub integracyjnej). W ten sposób ³ami¹ oni prawa dziecka
g³uchego, gdy¿ z góry ustalaj¹ i steruj¹ jego ¿yciem. [ ] Trzeba co zmieniæ
w tym kierunku, by g³usi stali siê równoprawnymi obywatelami i mieli prawo do zabierania g³osu.
Jan: Na ogó³ osoby s³ysz¹ce ma³o wiedz¹ na temat osób g³uchych, myl¹, ¿e s¹ niepe³nosprawnymi i czasem siê dziwi¹, przyk³adowo, ¿e mog¹ jedziæ autem; wierz¹, ¿e najlepszy aparat s³uchowy czy implant limakowy
rozwi¹¿e problem z g³uchot¹. Wiêkszoæ, niestety, traktuje g³uchych jako osoby
gorszej kategorii, a to z powodu barier komunikacyjnych.
Iza, Laura i Jan przywo³uj¹ problem implantów limakowych, postrzeganych przez osoby s³ysz¹ce jako lek na g³uchotê i jedyn¹ s³uszn¹, medyczn¹
drogê postêpowania z g³uchym dzieckiem. Laura zwraca uwagê na niemo¿noæ ma³ego dziecka g³uchego do decydowania o sobie, odbieranie mu alternatywnych form radzenia sobie z g³uchot¹. To równie¿ przejaw audyzmu
systemowego. Znacz¹ce s¹ wypowiedzi Izy i Sary, które ujawniaj¹, ¿e spotka³y siê z bardzo niepochlebnymi przekonaniami na temat osób g³uchych
nawet wród lekarzy i personelu medycznego. Przytaczaj¹ one tak¿e radykalne opinie ocieraj¹ce siê o eugenikê, bêd¹ce najbardziej jaskrawymi przyk³adami audyzmu systemowego.
Kategoria tematyczna 3: percepcja samego/samej siebie jako osoby g³uchej
Pytania w tej kategorii dotyczy³y tego, w jaki sposób uczestnicy badania
postrzegaj¹ sami siebie, z jak¹ kultur¹ siê uto¿samiaj¹, czy g³uchota jest wa¿n¹ czêci¹ ich samych itp. Wyodrêbnione podkategorie tematyczne to: poczucie przynale¿noci kulturowej, stosunek do w³asnej g³uchoty (przy
uwzglêdnieniu wypowiedzi dotycz¹cych okrelenia jej jako niepe³nosprawnoæ) oraz przekonania i w³asne dowiadczenia w zakresie edukacji dzieci
g³uchych. Oto wypowiedzi dotycz¹ce pierwszej z nich:
Adam: Dawniej szuka³em swojego miejsca na ziemi. Nie mia³em sta³ego
miejsca, by³em na pograniczu. Dryfowa³em. [...] W szkole zawodowej po raz
pierwszy zetkn¹³em siê z kultur¹ G³uchych. By³o to dla mnie niebagatelne
pierwsze dowiadczenie. Stopniowo uczy³em siê jêzyka, wchodzi³em w proces inkulturacji. Lepiej siê czu³em, mielimy wspólne problemy i zainteresowania, ³¹czy³a nas wspólnota, wspólnota interesów. [...] S¹ osoby g³uche
mówi¹ce i migaj¹ce, ale s¹ jedn¹ rodzin¹. Wystarczy, ¿e dwie, trzy osoby
zaakceptuj¹ tê mówi¹c¹ osobê, zaprosz¹ do swojego domu, a staje siê ona
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cz³onkiem tej rodziny. Spo³ecznoci, a nie kultury. Na cz³onkostwo w kulturze trzeba ciê¿ko zapracowaæ i biegle migaæ w PJM. [...] Nie czujê siê niepe³nosprawny. Czujê siê cz³onkiem mniejszoci jêzykowej.
Karol: Oczywicie Kto ma wiadomoæ, ¿e jest cz³onkiem kultury
G³uchych, ten czuwa nad jej rozwojem. Jeli kto jest cz³onkiem spo³ecznoci g³uchych, to nie zawsze anga¿uje siê w rozwój kultury G³uchych, gdy¿
mo¿e ograniczaæ siê raczej do tego, by siê trzymaæ z innymi g³uchymi celem
podtrzymywania poczucia bezpieczeñstwa.
Adam, który dopiero jako nastolatek zetkn¹³ siê z kultur¹ G³uchych, swoje
wczeniejsze dowiadczenia opisuje jako poszukiwanie ludzi podobnych jemu,
z którymi mia³by wiêcej wspólnego ni¿ ze s³ysz¹cymi rówienikami. W przytoczonych wypowiedziach pada te¿ wyrane rozró¿nienie pomiêdzy spo³ecznoci¹ i kultur¹ G³uchych jako dwoma odrêbnymi zjawiskami oraz to, ¿e
przynale¿noæ do spo³ecznoci nie determinuje przynale¿noci kulturowej.
Franciszek: Lepiej siê czujê w rodzinie g³uchych, bo mogê porozumiewaæ siê w PJM. S³ysz¹cy mówi¹, a tego nie rozumiem. [ ] Rozumiem tylko
kilka s³ów. Czujê, ¿e g³usi to moja rodzina. Mamy swoj¹ mniejszoæ [...]. Nie
czujê siê niepe³nosprawny, czujê siê osob¹ G³uch¹. Dla mnie niepe³nosprawni to ludzie, którzy np. nie maj¹ nóg. G³usi potrzebuj¹ tylko komunikacji,
¿eby porozumieæ siê na przyk³ad z policj¹ i tak dalej.
Bogus³aw: Osobicie dzia³am na rzecz kultury G³uchych. Nie czujê siê
niepe³nosprawny, tylko g³uchy, nale¿ê do mniejszoci jêzykowej. S¹ ró¿ne
definicje dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych. Mamy odmienne problemy ni¿
inni. G³usi maj¹ lepszy wzrok, którym czêsto nadrabiaj¹ brak s³uchu. Na
przyk³ad niewidomi maj¹ inne problemy, podobnie jak ludzie z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹. [...] G³ucha to¿samoæ ma inn¹ wartoæ ni¿ u osób
z ró¿nymi niepe³nosprawnociami.
Sara: Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e g³uchota jest niepe³nosprawnoci¹, ale
postrzeganie siebie jako osoby niepe³nosprawnej zale¿y od bardzo wielu czynników, miêdzy innymi od konkretnej sytuacji (np. wród G³uchych nie poczujê siê niepe³nosprawna), ale te¿ od stanu wiadomoci. Jest te¿, moim
zdaniem, etap w rozwoju to¿samoci, kiedy to zaprzecza siê w³asnej niepe³nosprawnoci.
Dawid: Czy czujê siê niepe³nosprawny? Tak i nie. Tak, bo pracujê ze
s³ysz¹cymi, którzy porozumiewaj¹ siê mówi¹c i nie jestem w stanie zrozumieæ ich rozmów. Nie, gdy jestem z g³uchymi. Tak, mamy swoj¹ kulturê
i jêzyk, nale¿ê do tej mniejszoci.
Roman: Nie mogê byæ niepe³nosprawny, poniewa¿ przynale¿noæ do
wiata g³uchych nie jest moim ograniczeniem! W pojêciu medycznym byæ
mo¿e, ale nie osobistym. Nie czujê siê niepe³nosprawny, mam swój jêzyk
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(PJM) i to¿samoæ. Bycie wród G³uchych nie jest niepe³nosprawnoci¹, tu
jestem pe³nosprawnym cz³onkiem spo³ecznoci G³uchych.
Laura: Czêciowo, gdy¿ tylko nie s³yszê. Dla niektórych s³ysz¹cych moja
g³uchota jest przeszkod¹, np. w za³atwianiu formalnych spraw lub w zatrudnianiu.
W powy¿szych wypowiedziach pojawia siê kilka wspólnych w¹tków.
Franciszek, Sara, Dawid i Roman zwracaj¹ uwagê, ¿e ich poczucie niepe³nosprawnoci nie wynika z medycznego punktu widzenia i indywidualnego
podejcia do tego¿ zjawiska. Jeli ju¿ zdarza im siê czuæ niepe³nosprawnymi,
to tylko w wariancie spo³ecznym, poniewa¿ warunki, z jakimi siê spotykaj¹,
nie s¹ dostosowane do ich potrzeb i pewnych wymagañ narzuconych przez
g³uchotê. Z drugiej strony czyni¹ oni tutaj jednoznaczne rozró¿nienie pomiêdzy osobami niepe³nosprawnymi ruchowo jako faktycznie maj¹cymi inne,
powa¿niejsze problemy ni¿ g³usi. Bogus³aw podkrela znaczenie g³uchoty jako
zjawiska nacechowanego pewnymi funkcjami, których nie spe³niaj¹ inne formy upoledzeñ lub chorób.
Karol: Odpowied mo¿e byæ wzglêdna. W sensie spo³ecznym nie czujê
siê niepe³nosprawny, gdy¿ mam wiadomoæ, ¿e moje mo¿liwoci rozwojowe nie s¹ ograniczone. W sensie fizycznym czujê siê niepe³nosprawny, ale
takie odczucie nie jest bolesne  od urodzenia nie s³yszê i akceptujê, ¿e jestem g³uchy, i uwa¿am, ¿e bycie g³uchym jest rzecz¹ normaln¹  nie ma w tym
nic tragicznego.
W kontracie do poprzednich wypowiedzi Karol przyznaje, ¿e czuje siê
niepe³nosprawny w sensie fizycznym, a nie spo³ecznym, jednak nie jest to
dla niego ¿aden problem ani tragedia. Co ciekawe, uznaje on, ¿e jego mo¿liwoci rozwoju nie s¹ ograniczone, choæ, podobnie jak pozostali uczestnicy
wywiadu, wspomina³ o odczuwaniu skutków audyzmu i koniecznoci ci¹g³ego udowadniania s³ysz¹cym swojej wartoci.
Cezary: W wiêkszoci czujê siê zwi¹zany ze s³ysz¹cymi. Z g³uchymi jak
najbardziej te¿, ale maj¹ inn¹ mentalnoæ. Czasami uwa¿aj¹, ¿e za dobrze
¿yjê. To nieprawda, musia³em na to ciê¿ko pracowaæ. Zbieram wiele dowiadczeñ. Interesy zawsze robiê z g³uchymi. Za³atwianie projektów i formalnoci ze s³ysz¹cymi. [...] Anga¿owanie siê w rozwój kultury G³uchych to
od dzieciñstwa moje zadanie i obowi¹zek. Nie czujê siê niepe³nosprawny,
jestem zdrowy psychicznie i silny, tylko nie s³yszê.
Cezary zwraca z kolei uwagê na ogromn¹ ró¿norodnoæ w rodowisku
osób g³uchych. Tak jak i w innych du¿ych grupach spo³ecznych mamy tu do
czynienia z osobami lepiej i gorzej wykszta³conymi, o wiêkszych lub mniejszych zarobkach, przedstawicielami ró¿nych opcji politycznych itp. Mo¿e
wiêc zdarzaæ siê tak, ¿e jedni g/G³usi dyskryminuj¹ innych g/G³uchych  czy130
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li wystêpuj¹ przypadki deafizmu. Bywa tak, ¿e lepiej wykszta³ceni g³usi mog¹
dyskryminowaæ tych o ni¿szym poziomie edukacji lub na odwrót  mamy
wówczas do czynienia z zazdroci¹ czy zawici¹. Skala i zasiêg tego zjawiska
nie s¹ jeszcze dok³adnie opisane i zbadane, ale jest to kolejny problem,
z którym spo³ecznoæ g/G³uchych musi siê konfrontowaæ.
Iza: Czujê, ¿e jestem zwi¹zana ze spo³ecznoci¹ g³uchych. Od dziecka
przebywam w rodowisku g³uchych (g³ucha rodzina, szko³y dla g³uchych,
g³uchy partner). Nie czujê siê niepe³nosprawna.
Ela: Od dzieciñstwa jestem bardziej zwi¹zana z g³uchymi. Szanujê te¿
osoby s³ysz¹ce, ale wolê rodowisko g³uchych. Nie czujê siê niepe³nosprawna. Jestem osob¹ G³uch¹. Funkcjonujê normalnie, jak cz³owiek s³ysz¹cy.
Iza i Ela, podobnie jak pozostali uczestnicy badania, nie czuj¹ siê niepe³nosprawne. Niemal wszyscy podkrelaj¹, ¿e tylko nie s³ysz¹, a poza tym
funkcjonuj¹ zupe³nie normalnie. G³uchota staje siê niepe³nosprawnoci¹ tylko wtedy, gdy spotykaj¹ siê z lekcewa¿eniem swoich potrzeb czy brakiem
pewnych udogodnieñ, jak na przyk³ad znikoma liczba programów i filmów
telewizyjnych z napisami czy te¿ brak t³umaczy w biurach i urzêdach.
Kolejnym motywem tematycznym wyodrêbnionym w wywiadach jest
zdanie uczestników na temat edukacji g³uchych dzieci. Oto ich spostrze¿enia
na temat wyboru odpowiednich szkó³ oraz metod nauczania:
Adam: Trzeba na to spojrzeæ z punktu widzenia rodziców. Kiedy rodzi
siê dziecko g³uche, to jest to dla nich nieszczêcie, tragedia, ¿e jest ono niepe³nosprawne, kalekie. [ ] Rodzice s³ysz¹cy zwykle posy³aj¹ dzieci do
szkó³ masowych, integracyjnych. Ale g³usi rodzice zwykle do szkó³ dla g³uchych. Szko³a masowa to nie by³ mój wiat. Dopiero w szkole dla g³uchych
pozna³em kulturê G³uchych. [...] Jestem jak najbardziej za metod¹ nauczania
dwujêzycznego.
Dawid: Jeli chodzi o rozwój kultury G³uchych, to lepsze s¹ szko³y dla
g³uchych. Nazwa szko³a specjalna kojarzy siê z niepe³nosprawnymi. To
ród³o kultury G³uchych. Trzeba k³aæ nacisk na dwujêzycznoæ. G³usi s¹
mniejszoci¹, ale wykonuj¹ wiele zawodów, gdzie spotykaj¹ siê ze s³ysz¹cymi.
Adam i Dawid zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na to, ¿e szko³y dla g³uchych
s¹ bardziej odpowiednie ze wzglêdu na mo¿liwoæ zetkniêcia siê dziecka
z kultur¹ G³uchych jako alternatyw¹ dla medycznego podejcia do g³uchoty
oraz oralistycznego paradygmatu nauczania. Dziecko mo¿e wtedy wiadomie wybraæ, czy chce zostaæ cz³onkiem kultury s³ysz¹cych czy G³uchych.
Natomiast w przypadku szko³y masowej mo¿e ono nie mieæ pojêcia, ¿e taki
wybór faktycznie ma  tak jak by³o w przypadku Adama, który dowiedzia³
siê o tym dopiero w szkole redniej.
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Cezary: Chodzi³em do szko³y podstawowej, a potem zawodowej dla
g³uchych. Warto, ¿eby s³ysz¹cy i g³usi siê integrowali i uczyli w jednej placówce. W Polsce edukacja dla g³uchych jest na niskim poziomie. Nauczyciele zani¿aj¹ poziom edukacji przez swoje przekonania o niepe³nosprawnoci
dzieci. Trzeba wprowadziæ nauczanie dwujêzyczne.
Jan: Szko³y powinny byæ przystosowane do potrzeb osób g³uchych,
z wyspecjalizowan¹ kadr¹ nauczycielsk¹, która potrafi dokonaæ wzorowej
komunikacji z g³uchymi uczniami (np. poprzez u¿ywanie jêzyka migowego).
Bogus³aw: Podstawowa dla g³uchych. Szko³a rednia mo¿e byæ integracyjna, aby móc siê integrowaæ, wymieniaæ informacjami itd. W szkole podstawowej powinno siê k³aæ nacisk na naukê PJM, a potem na integracjê ze
s³ysz¹cymi. [...] Moja mama by³a oralistk¹, ojciec nie chcia³ siê porozumiewaæ. To smutne. Dlatego jestem zwolennikiem edukacji dwujêzycznej.
Karol: Edukacja dwujêzyczna wed³ug mnie jest w³aciw¹ drog¹ dla dziecka g³uchego. Jest to jakby zabezpieczenie, by dziecko znaj¹c dwa jêzyki 
PJM i jêzyk polski  mia³o mo¿liwoæ poruszania siê w wiecie G³uchych
i s³ysz¹cych, co daje mu gwarancjê na wszechstronny rozwój ¿yciowy.
Laura: Szko³a dwujêzyczna. Niestety w Polsce nie istnieje taka szko³a.
S¹ szko³y dla g³uchych: albo oralistyczne albo migowe; wiêkszoæ nauczycieli u¿ywa mowy ustnej lub systemu jêzykowo-migowego.
Roman: W obecnych czasach odpowiednie szko³y to takie, w których
istnieje mo¿liwoæ kszta³cenia G³uchych w ich macierzystym jêzyku (PJM).
Tylko takie szko³y s¹ w stanie sprostaæ edukacji dzieci i m³odzie¿y. Silny nacisk k³ad³bym na edukacjê dwujêzyczn¹, ¿eby G³usi mogli uczestniczyæ
w ¿yciu spo³ecznym zarówno tym g³uchym, jak i s³ysz¹cym.
W powy¿szych wypowiedziach szczególnie podkrelana jest kwestia jakoci nauczania w placówkach edukacyjnych dla dzieci nies³ysz¹cych, poniewa¿ czêsto nie jest ona odpowiednia. Wprawdzie szko³y takie rzeczywicie
zapewniaj¹ mo¿liwoæ kulturowej integracji z innymi G³uchymi, poznania
i wdro¿enia siê w to rodowisko, ale przewa¿nie nauka czytania i pisania oraz
PJM nie s¹ w nich priorytetowe. Wyjanieniem mo¿e byæ fakt, ¿e kieruj¹
nimi zwykle osoby s³ysz¹ce, wyznaj¹ce medyczny punkt widzenia g³uchoty,
a co za tym idzie k³ad¹ce nacisk na naukê mowy zamiast na inne bardziej
przydatne umiejêtnoci. Z opinii wszystkich uczestników badania wynika,
¿e edukacja dwujêzyczna jest odpowiednim sposobem na przygotowanie g³uchego dziecka do produktywnego ¿ycia w spo³eczeñstwie. Nauczenie siê jêzyka naturalnego (migowego) oraz zdobycie umiejêtnoci czytania i pisania,
pozwalaj¹cych na komunikacjê ze s³ysz¹cymi, s¹ nieodzowne dla optymalnego rozwoju intelektualnego i socjalnego uczniów nies³ysz¹cych.
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Franciszek: Mam dwoje s³ysz¹cych dzieci, 23 i 24 lata. Znaj¹ jêzyk migowy. Ale kiedy mówi¹, to nie czujê siê z nimi zwi¹zany. Ale to wa¿ne, ¿ebym móg³ siê z nimi porozumieæ. Syn nie s³yszy na jedno ucho, ale chodzi³
do szko³y masowej. Moja córka wstydzi³a siê migowego, u¿ywa³a go tylko
w domu. Teraz, na uczelni, jest zadowolona z tego, ¿e go zna. To naturalny
jêzyk, nie ma siê czego wstydziæ.
Wypowied Franciszka nie dotyczy wprost problemu edukacji, ale warto
j¹ przytoczyæ ze wzglêdu na to, ¿e porusza on w niej problem, przed jakim
staj¹ g³usi rodzice s³ysz¹cych dzieci  problem wzajemnej komunikacji. Rodzic dziecka, które woli pos³ugiwaæ siê mow¹ lub nie zna migowego w wystarczaj¹co bieg³ym stopniu, znajduje siê w trudnej sytuacji ograniczonej
komunikacji z w³asnym potomkiem. Dlatego tak wa¿na jest znajomoæ wspólnego jêzyka zarówno w przypadku, gdy rodzic jest s³ysz¹cy, a dziecko nie,
jak i odwrotnie. W tej roli móg³by siê sprawdziæ jêzyk migowy, który móg³by
byæ ³atwo przyswajalny przez osoby s³ysz¹ce, podczas gdy nauka mowy
u g³uchych czêsto przynosi efekty niewspó³mierne z powiêconymi na ni¹
czasem i energi¹.

Omówienie wyników i wnioski
Analiza jakociowa uzyskanych w trakcie wywiadów wypowiedzi pozwala
na uczynienie wielu interesuj¹cych obserwacji i wyci¹gniêcie wniosków 
oczywicie na tyle, na ile jest to mo¿liwe na przyk³adzie czternastoosobowej
grupy badanych. Brak du¿ej liczby danych rekompensuje jednak, do pewnego stopnia, szczegó³owoæ przedstawionych przez respondentów przyk³adów
i ró¿nych dowiadczeñ. S¹ oni, chc¹c nie chc¹c, zanurzeni w dominuj¹cym
wiecie osób s³ysz¹cych, maj¹ wiêc do czynienia z wieloma opiniami oraz przekonaniami na w³asny temat, jak równie¿ ró¿norodnoci¹ zachowañ, z jakimi
siê spotykaj¹. Niniejsze badania nale¿y jednak potraktowaæ jako pilota¿owe:
konieczne jest tak¿e porównanie dowiadczeñ osób o ró¿nej to¿samoci, czyli
g³uchych kulturowo, s³abos³ysz¹cych, og³uch³ych itd. Wielu g/G³uchych ma
bowiem to¿samoæ p³ynn¹  dialogiczn¹, kiedy wchodz¹ oni w ró¿ne relacje
z nowymi osobami (g/G³uchymi b¹d s³ysz¹cymi) i negocjuj¹ z nimi kwestiê to¿samoci, uczestnicz¹c jednoczenie w kszta³towaniu ich jestestwa (Tomaszewski, Kotowska, Krzysztofiak 2017: 144). Uwzglêdnienie zró¿nicowania grupy g/
G³uchych w kontekcie to¿samoci kulturowej jest nieodzowne przy podjêciu
dalszych badañ, które mog³yby uwypuklaæ ró¿nice b¹d podobieñstwa wród
tych osób w zakresie odczuwanych przejawów i skutków audyzmu.
Pierwszym z problemów badawczych, na którym oparto póniej kategorie pytañ kwestionariusza, by³o pytanie o zachowania, z jakimi spotykali siê
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badani ze strony s³ysz¹cych, ale te¿ innych g/G³uchych. Respondenci przytoczyli wiele przyk³adów na ich nierówne traktowanie, potwierdzaj¹c w szczególnoci wystêpowanie audyzmu indywidualnego oraz systemowego. Zwracali szczególn¹ uwagê na nieprzyjazne zachowania werbalne, niechêæ
nawi¹zania komunikacji, unikanie kontaktu. Potwierdzaj¹ to badania Mary
Rowe (2008), która wprowadzi³a koncepcjê mikronierównoci, opisuj¹c drobne, czêsto nieuwiadomione, zachowania mog¹ce prowadziæ do wykluczenia; praktyka ta ma charakter awersyjny, o czym wczeniej wspomniano.
Badani g³usi czêsto byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii, szczególnie w urzêdach i miejscach pracy, które w przewa¿aj¹cej wiêkszoci nie by³y
dostosowane do ich potrzeb. W czasach, gdy mo¿liwoci wymiany informacji na odleg³oæ s¹ tak liczne i ³atwo dostêpne  choæby komunikatory tekstowe, e-mail czy wideokonferencje  pracodawcy nadal k³ad¹ du¿y nacisk
na mo¿liwoæ rozmowy przez telefon (Tomaszewski i in. 2018: 166). To
jeden z dowodów na to, jak niewiele stosuje siê rozwi¹zañ mog¹cych u³atwiaæ ¿ycie i pracê osobom g³uchym.
Szczególn¹ uwagê w odpowiedziach badanych zwróci³a du¿a dysproporcja pomiêdzy liczb¹ zachowañ dyskryminacyjnych a pozytywnych  na niekorzyæ tych drugich. Niektórzy z badanych musieli borykaæ siê z trudnym
dzieciñstwem, spêdzonym g³ównie w otoczeniu s³ysz¹cych rówieników, czêsto nieakceptuj¹cych ich innoci. Takie dowiadczenia bywaj¹ bardzo trudne.
Do refleksji zmuszaj¹ wypowiedzi wskazuj¹ce na wystêpowanie zjawiska
deafizmu, który odnosi siê do kwestii dyskryminowania jednych g/G³uchych
przez innych. Badani zwracaj¹ uwagê, ¿e takie zachowania ujawniaj¹ siê wtedy,
gdy niektórzy g³usi o ni¿szym poziomie wykszta³cenia nie doceniaj¹ ¿yciowych sukcesów innych. Internalizacja negatywnych postaw zakorzenionych
podczas okresu edukacji czêsto nasila siê w doros³ym ¿yciu (Tomaszewski,
Moroñ 2018). Nie jest zaskoczeniem, ¿e wystêpowaæ mo¿e równie¿, jak zauwa¿a Jacobs (1994), proces odwrotny  wykszta³ceni g³usi odnosz¹cy sukcesy mog¹ przejawiaæ dyskryminuj¹ce zachowania w stosunku do tych mniej
zaradnych.
Drugie pytanie badawcze, na którym oparto jedn¹ z czêci kwestionariusza, dotyczy³o przekonañ, z jakimi spotykali siê g³usi na swój temat. W kategorii przekonañ przejawianych przez s³ysz¹cych, ale tak¿e innych g/G³uchych,
najbardziej uderza problem nieustannego kwestionowania zdolnoci i inteligencji osób g³uchych. Tylko z powodu g³uchoty ich potencja³ intelektualny
jest czêsto uwa¿any za mniejszy ni¿ osoby s³ysz¹cej. Jednoczenie w edukacji
g³uchych dzieci stawia siê na takie formy kszta³cenia, które skupiaj¹ siê na
nauce mowy, maj¹cej w zamierzeniu u³atwiaæ socjalizacjê i kontakty ze s³ysz¹c¹ wiêkszoci¹. Efekt tego rodzaju s³ysz¹co-centryzmu jest taki, ¿e g³usi
134

9.p65

134

19-07-15, 15:59

Percepcja audyzmu w polskiej spo³ecznoci g³uchych

uczniowie ucz¹ siê patrzeæ na siebie oczami dominuj¹cej kultury s³ysz¹cych,
otrzymuj¹c z tego powodu niewiele informacji na temat polskiego jêzyka
migowego (PJM), kultury i historii G³uchych (Tomaszewski, Sak 2014).
Jednym z w¹tków pojawiaj¹cych siê w wypowiedziach uczestników badania w kontekcie opinii, z jakimi siê zetknêli, by³a kwestia implantów limakowych. Jak wczeniej wspomniano, wielu s³ysz¹cych specjalistów i lekarzy, którzy wychodz¹ od medycznego paradygmatu g³uchoty, uwa¿a te
urz¹dzenia za najlepszy jak do tej pory lek na g³uchotê  co potwierdzaj¹
sami respondenci, którzy osobicie spotkali siê z takimi pogl¹dami. Jest to
kwestia nies³ychanie kontrowersyjna, skupiaj¹ca wiele odmiennych punktów widzenia: lekarzy, specjalistów, s³ysz¹cych b¹d g/G³uchych rodziców,
a tak¿e cz³onków spo³ecznoci g/G³uchych. Niemniej z racji przyspieszonego
rozwoju technologii s³uchowej warto obj¹æ przysz³ymi badaniami etnograficznymi coraz wiêksz¹ populacjê osób g³uchych b¹d s³abos³ysz¹cych, które
nosz¹ implanty limakowe, by mo¿na by³o okreliæ, w jakim stopniu jednostki te podlegaj¹ wp³ywowi audyzmu oraz opresji zinternalizowanej w kontekcie rozwoju ich to¿samoci spo³ecznej.
Trzecia i ostatnia kategoria pytañ w wywiadzie dotyczy³a percepcji samego siebie jako osoby g³uchej. Przede wszystkim zaobserwowano, ¿e wszyscy
uczestnicy wywiadu okrelaj¹ siê jako cz³onkowie mniejszoci jêzykowej
i w zdecydowanej wiêkszoci nie czuj¹ siê niepe³nosprawni. wiadczy to przede
wszystkim o ich wiadomym odrzuceniu modelu g³uchoty jako patologii. Nie
wiadomo jednak, czy takie stanowisko prezentowali od zawsze, czy te¿ wykszta³ci³ je dopiero proces socjalizacji z innymi g³uchymi w okresie szkolnym
b¹d póniejszym. Jest to jednak wa¿ny aspekt to¿samoci uczestników wywiadu, którzy nie staraj¹ siê w ¿aden sposób wypieraæ czy walczyæ ze swoj¹
g³uchot¹, ale raczej definiuj¹ siê poprzez ni¹  w sposób zupe³nie odmienny
od potocznie przyjêtego patologicznego jej modelu. Potwierdzono równie¿,
¿e czym innym s¹ spo³ecznoæ i kultura G³uchych i nale¿y spe³niaæ wiele
ró¿nych warunków, aby zapracowaæ na przynale¿noæ do nich. Niemal wszyscy badani odpowiedzieli twierdz¹co na pytania, czy anga¿uj¹ siê w rozwój
kultury G³uchych i czy czuj¹ siê w niej lepiej ni¿ w kulturze s³ysz¹cych.
Istotn¹ kategori¹ tematyczn¹, jaka wy³oni³a siê z wypowiedzi badanych,
by³a wielokrotnie ju¿ poruszana kwestia edukacji g³uchych dzieci. Wszyscy
respondenci jednog³onie opowiedzieli siê za tym, ¿e nauczanie dwujêzyczne
to optymalna droga, która mo¿e zagwarantowaæ dzieciom g³uchym jak najlepsze mo¿liwoci rozwoju i komunikacji. Ta koncepcja dwujêzycznoci k³adzie nacisk na naukê zarówno PJM, jak i umiejêtnoci czytania i pisania
w jêzyku polskim, przy czym bierze siê równie¿ pod uwagê naukê mowy,
jeli g³uche dziecko ujawnia predyspozycje do u¿ycia jêzyka mówionego. Dzi
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takich szkó³ w³aciwie nie ma lub s¹ w stadium eksperymentalnym (Tomaszewski, Sak: 2014).
Warto równie¿ zastanowiæ siê nad psychologicznymi konsekwencjami,
na jakie nara¿eni s¹ g³usi z powodu spotykaj¹cych ich czêsto od dzieciñstwa
trudnoci. Kilka razy w odpowiedziach respondentów pojawia³ siê w¹tek
obni¿onego poczucia w³asnej wartoci wskutek dzia³añ lub przekonañ s³ysz¹cych na ich temat. Pojawia³o siê tak¿e poczucie samotnoci, towarzysz¹ce
G³uchym na przyk³ad w ma³ych miejscowociach czy szko³ach integracyjnych, w których nie by³o nikogo podobnego do nich. Warto by³oby sprawdziæ, czy takie wczesne dowiadczenia powoduj¹ u osób g³uchych trwa³e skutki
psychologiczne, takie jak poczucie wykluczenia, nieufnoæ wzglêdem s³ysz¹cych czy te¿ inne. Wiele razy pojawi³o siê w odpowiedziach okrelenie prymitywny w odniesieniu do G³uchych. S³owo to oznacza niski poziom inteligencji, rozwoju lub ograniczenie umys³owe. Jest to jawny przejaw audyzmu
metafizycznego, którego g³ównym za³o¿eniem jest, ¿e cz³owiek nies³ysz¹cy
i nie pos³uguj¹cy siê mow¹ nie jest w pe³ni cz³owiekiem. wiadomie lub nie,
s³ysz¹cy zdaj¹ siê, w niektórych przynajmniej przypadkach, podzielaæ takie
przekonanie. Jest to zjawisko alarmuj¹ce, gdy¿ podobne przekonania czêsto
by³y si³¹ napêdow¹ wielu ruchów propaguj¹cych nienawiæ i eugenikê wzglêdem choæby takich grup, jak ¯ydzi czy Afroamerykanie (Lane 2008). Równie¿ w odpowiedziach respondentów pojawi³a siê opinia s³ysz¹cych o tym,
¿e g³usi nie powinni siê rozmna¿aæ. Pozbawione podstaw jest twierdzenie, ¿e
g³uchota jest dziedziczna i pozwalaj¹c g/G³uchym na p³odzenie dzieci tworzymy g³uch¹ rasê, jak okreli³ to Alexander G. Bell (Baynton 1996).
Fenomen  wspomnianego we wstêpie niniejszej pracy  audyzmu opartego na leseferyzmie, stanowi zupe³nie nowe zagadnienie z uwagi na fakt, ¿e
w ramach poprawnoci politycznej modernizuj¹ siê stale akty dyskryminacji
we wspó³czesnym wiecie, dehumanizacja obcych staje siê coraz bardziej
subtelna, przez co zbadanie tego zjawiska w odniesieniu zarówno do g/G³uchych, jak i s³ysz¹cych wymaga³oby opracowania b¹d adaptacji odpowiednich metod badawczych. Ponadto konieczna jest wnikliwa analiza z³o¿onoci relacji miêdzy s³ysz¹cymi a g/G³uchymi w obrêbie samej spo³ecznoci g/
G³uchych, której cz³onkami s¹ nie tylko g/G³usi, ale te¿ zajmuj¹cy siê nimi
zawodowo s³ysz¹cy. Wród nich, jak pisz¹ Eckert i Rowley (2013), znajduj¹
siê takie osoby, które w ró¿nym stopniu mog¹ przejawiaæ tendencje do ograniczania autonomii g/G³uchych poprzez narzucanie heteronomii opartej na
patologicznym modelu g³uchoty, a tym samym przyczyniaæ siê do niedostatku poznawczego, intelektualnego i kulturowego omawianej spo³ecznoci. Co
wiêcej, na problem ten mo¿e siê nak³adaæ psychologiczny mechanizm: wprawdzie mog¹ oni prezentowaæ postawê otwart¹ i poprawn¹ politycznie, wyzna136
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j¹c wartoci egalitarne, to jednak ukryte sprzecznoci o charakterze awersyjnym przeszkadzaj¹ im w równym traktowaniu g/G³uchych.
Reasumuj¹c: audyzm i jego wszystkie odmiany wci¹¿ s¹ zjawiskiem opisanym w niewielkim zakresie, nie funkcjonuj¹cym powszechnie w wiadomoci spo³ecznej, jednak bêd¹cym powszechnym i negatywnym dowiadczeniem osób g³uchych czy nawet s³abos³ysz¹cych. Opisane w niniejszej pracy
badania mo¿na potraktowaæ jako wstêp do analizy przejawów dyskryminacji
ze wzglêdu na g³uchotê i powinny byæ kontynuowane. Mo¿na wyraziæ nadziejê, ¿e tematyka ta znajdzie siê w polu zainteresowania przedstawicieli
ró¿nych dziedzin nauki i w przysz³oci ta i inne prace naukowe przyczyni¹
siê do poprawy sytuacji osób g³uchych w Polsce.
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Artyku³y i studia
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Dysmorfie twarzy w zwierciadle spo³ecznych
ustosunkowañ
The article is an attempt at showing the imperfections that are presented by
non-disabled persons in their relations with disabled persons with some degree of alteration in their facial appearance. The interpersonal dimension takes
on significant meaning when looking at an altered face, since the face is the
central focus of others attention. Among at least three disciplines of science 
medicine, psychology and phenomenology  only the former two explore the
area of a persons dysmorphia in a highly systematic manner. Although each of
these fields proves to be a source of valuable knowledge, excessive attachment
to one may result in a loss of ones real and complete contact with a disabled
person and their loved ones. The optimal integration of these three domains is
a desire shared by many scientists and practitioners, one that has not been
achieved either in rehabilitation or in the quiet of the scientists office. Loved
ones and professionals strive to take a position towards disabled persons, oscillating between perception of their state as a secret or as a problem. Finding
a point of equilibrium would be of enormous value, if only to further an appropriate climate for the course of rehabilitation practice. The proposals in
this article contain intentions of seeking such a point of equilibrium, where
subjective equality in the reality experienced by disabled and non-disabled
persons would be possible.
Keywords: facial dysmorphia, behavioral phenotype, face processing models,
stereotypical knowledge, mask

Wstêp
Prawdopodobnie nie istnieje bardziej zagadkowe miejsce w fizycznoci
cz³owieka ni¿ twarz. Kto móg³by zakwestionowaæ ten pogl¹d, zwracaj¹c
uwagê, ¿e bardziej skomplikowany i z³o¿ony jest system nerwowy, jednak
jego struktura pozostaje przynajmniej dla wiêkszoci zwyk³ych ludzi zas³oniêta. Twarz natomiast jest obecna w ró¿nym stopniu zale¿nie od kontekstów kulturowych. Jean Baptiste Chardin w 1738 r. namalowa³ niezwyk³y
obraz Ch³opiec z b¹kiem. W bliskoci obserwatora widzimy ch³opca stoj¹cego przy stole, na którym krêci siê b¹czek. Ch³opiec zwrócony do nas profilem patrzy na zabawkê. W tle na stole stoi ka³amarz z zanurzonym gêsim
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10.p65

141

19-07-15, 18:37

141

Arkadiusz Mañski, Paulina Anikiej, Anna Monika Domys³awska

piórem, a dalej rulon bia³ego papieru, bardzo obojêtny dla dziecka. Kiedy
pierwszy raz ogl¹damy obraz, uwiadamiamy sobie, ¿e obiektem przyci¹gaj¹cym nasz¹ uwagê na samym pocz¹tku jest twarz ch³opca, mimo widzenia
tylko jej po³owy (Eco 2014). Wnikaj¹c g³êbiej w porz¹dek naszego postrzegania tego obrazu, kierujemy uwagê na zabawkê, a dominuj¹cym ród³em
tego ukierunkowania jest w³anie twarz ch³opca. Na samym koñcu, o ile
doprowadzimy do tego i nic nas nie rozproszy, zauwa¿amy t³o. Percepcja t³a
jest z lekka dla nas wymuszona, o ile nie znalaz³yby siê tam obiekty silnie
odwracaj¹ce nasz¹ uwagê od twarzy dziecka i b¹czka.
Ten prosty przyk³ad pozwala dostrzec dwa niezwykle interesuj¹ce aspekty twarzy. W jej ekspresji mo¿emy odczytaæ miêdzy innymi p³eæ, wiek czy
chwilowy stan emocji, ale tak¿e kierunek, orientacjê na otoczenie, wreszcie
potrzebê zwrócenia naszej uwagi tam, gdzie patrz¹cy chcia³by, abymy z nim
pod¹¿ali. Kiedy twarz nie mo¿e istnieæ w takiej komunikatywnoci, inny
cz³owiek (np. sprawny) dowiadcza bezradnoci.

Dysmorfie twarzy  perspektywa biologiczna
Twarz rozwija siê bardzo wczenie, gdy¿ ludzki wygl¹d przyjmuje przy
koñcu okresu zarodkowego (7 tydzieñ) i na pocz¹tku okresu p³odowego (8
tydzieñ). Dopiero od kilkunastu lat mo¿na zobaczyæ twarze dzieci w ³onie
matki. Dawniej pozostawa³y ca³kowicie niewidoczne dla wiata przed narodzinami. W perspektywie biologicznej mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e konstelacja cech twarzy tworzy osobisty, indywidualny jej wygl¹d (Korniszewski
1994). Wszelkie powa¿niejsze zmiany na twarzy mog¹ byæ niezwykle z³o¿onym sygna³em dla otoczenia. Nie jest jasne, dlaczego w³anie twarz rezerwuje sobie ten zbiór ostrze¿eñ, jednak lekarze i psycholodzy zajmuj¹cy siê chorobami genetycznymi dostrzegaj¹ te sygna³y doæ czêsto. Wród wielu
terminów, miêdzy innymi anomalie, deformacje, nieprawid³owoci, okrelenie dysmorfia komponuje siê prawdopodobnie z najmniejszym ryzykiem
mo¿liwoci stygmatyzuj¹cych. Dysmorfie mog¹ towarzyszyæ nie tylko osobom niepe³nosprawnym, lecz tak¿e urozmaicaæ wygl¹d pe³nosprawnych. Maj¹
one w znacznej czêci pochodzenie genetyczne i zale¿nie od wp³ywu na funkcjonowanie cz³owieka mog¹ powodowaæ niepe³nosprawnoæ. Jeli pojawi¹
siê wady du¿e, to upoledzaj¹ one funkcjonowanie cz³owieka, niejednokrotnie zanurzaj¹c go w przestrzeñ niepe³nosprawnoci. Istnieje jednak pewna
prawid³owoæ, która bardzo komplikuje obraz biologiczny wiata chorób genetycznych. U osób o nieustalonej etiologii niepe³nosprawnoci intelektualnej
stwierdza siê dosyæ czêsto (42 %) istnienie co najmniej kilku ma³ych dysmorfii, szczególnie w czêciach cia³a o z³o¿onej budowie (np. twarz i d³onie).
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Twarz i d³onie to obszary uwa¿ane przez specjalistów za okna kontaktu ze wiatem. Jeli przyjmiemy, ¿e ekspresja naszej twarzy i d³oni umo¿liwia
innym ludziom orientacjê na nas i zrozumienie nas, to ka¿dy graniczny1 zbiór
deformacji mo¿e spowodowaæ ich bezradnoæ. Przyjêcie za³o¿enia o bezradnoci osób sprawnych w kontakcie z osobami niepe³nosprawnymi wydaje siê
niezwykle cenne, gdy¿ stan ten mo¿e uruchomiæ potrzebê wsparcia. Perspektywa biologiczna ujmuje twarz w kontekcie budowy i ka¿da zmiana o ró¿nym stopniu nasilenia koncentruje klinicystów przede wszystkim na eksploracji wiata genów. W tej perspektywie na pierwszy plan wysuwaj¹ siê pojêcia:
fenotyp wygl¹du i fenotyp funkcjonowania. Fenotyp to cecha, któr¹ mo¿emy zaobserwowaæ i jest ona dziedziczona (Fletcher i in. 2010). Bogactwo
fenotypów wygl¹du twarzy jest tak du¿e, ¿e wiele twarzy dysmorficznych
zyska³o swoje indywidualne okrelenia, takie jak twarz Angelmana, twarz
baniowego elfa, twarz albinosa itp. Spotkanie z tak¹ twarz¹ prawie natychmiast nawiguje klinicystów na poszukiwania etiologii genetycznej i specyficznego fenotypu behawioralnego. Medycyna jest ciekawym zwierciad³em,
w którym przegl¹daj¹ siê osoby z dysmorfi¹ twarzy. Mimo ¿e to zwierciad³o
bardzo upraszcza obraz, to jednak stanowi g³ówne ród³o ratowania zdrowia i ¿ycia pacjentów ze schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie. Równoleg³¹ cie¿k¹ poszukiwañ w zwierciadle genetycznym jest opis fenotypu
behawioralnego osoby z dysmorficzn¹ twarz¹. Samo zagadnienie fenotypu
behawioralnego wymaga pewnego niezbêdnego nakrelenia za³o¿eñ. Kluczowe w tym zakresie jest pojêcie prawdopodobieñstwa. Znalezienie w zasobach genetycznych niekorzystnej zmiany pozwala rokowaæ o zachowaniach
danej osoby tylko z pewnym prawdopodobieñstwem. Fenotyp behawioralny
definiuje siê jako zwiêkszone ryzyko lub ewentualnoæ wyst¹pienia u osoby
z niekorzystn¹ zmian¹ genetyczn¹ zachowañ, których nie zaobserwujemy u osób
bez tej zmiany (Hodapp, Dykens 2010).
Prawdopodobieñstwo w tej definicji pozwala poszerzyæ optykê spojrzenia na osoby z niepe³nosprawnoci¹, której towarzysz¹ dysmorfie twarzy.
cis³a jeszcze do niedawna wiê twarzy i zachowania zostaje w strumieniu tej
definicji rozluniona, gdy¿ na przyk³ad fenotyp dziecka z twarz¹ baniowego
elfa mo¿e byæ niezwykle zró¿nicowany, a nie jak wczeniej opisywany
w bardzo w¹skich zakresach. Fenotyp behawioralny jest konstruktem bardzo z³o¿onym i sk³adaj¹cym siê z piêciu wa¿nych filarów. Pierwszy dotyczy
1
Zwykle w przypadku ma³ych dysmorfii pewna ich liczba u pacjenta mo¿e odzwierciedlaæ jaki
prawid³owy wariant. Szacuje siê, ¿e u mniej ni¿ 4% mog¹ wyst¹piæ ma³e anomalie, maj¹ce charakter wad
izolowanych. Co ciekawe, niejednokrotnie wystêpuj¹ rodzinnie i czêsto s¹ przekazywane w drodze dziedziczenia autosomalno-dominuj¹cego (Korniszewski 1994).
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zró¿nicowania w obrêbie danego zespo³u. Mimo jednej nazwy i uderzaj¹cego podobieñstwa w wygl¹dzie twarzy, dzieci z danym zespo³em rozwijaj¹ siê
wed³ug bardzo wyj¹tkowych algorytmów korelacji genotyp  fenotyp. Mog¹
ró¿niæ siê diametralnie, gdy¿ na cie¿kach od genotypu do fenotypu przydarza siê rodowisko, które nie jest jednolite. Nastêpnie fenotyp behawioralny mo¿e byæ ca³kowicie lub czêciowo specyficzny. Specyficznoæ czêciowa polega na uchwyceniu obecnoci pewnego charakterystycznego zachowania
w wielu zespo³ach genetycznych. Przyk³adem jest niepowtarzalny wygl¹d
wspó³istniej¹cy u dzieci z zespo³em FRAX (Fragile X Syndrome) z nadmiern¹
aktywnoci¹ (rys. 1). Nie znaleziono do tej pory wyjanienia pod³o¿a tak
du¿ego zapotrzebowania na energiê w funkcjonowaniu tych dzieci.
Rysunek 1. Twarz dziecka z zespo³em kruchego chromosomu X (FRAX)

ród³o: zbiory w³asne PPGCHRZ w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e symptomy czêciowo specyficzne pozwalaj¹ odnaleæ punkty wspólne miêdzy czêsto powierzchownie nierozró¿nialnymi
zespo³ami (Hodapp 1997). Odnonie do specyficznoci ca³kowitej, to ukazuje siê ona w symptomach szczególnych i niepowtarzalnych w innych zespo³ach. Ciekawymi przyk³adami s¹ zespó³ Angelmana i zespó³ Willego-Pradera. W zwierciadle genetycznym oba zespo³y ³¹czy zjawisko napiêtnowania
rodzicielskiego2. Pojêcie napiêtnowania w tym przypadku, tak ró¿ne od
ujêcia socjologicznego (Goffman 2005), oznacza wyciszanie genów pochodz¹cych od jednego z rodziców.
2
U pod³o¿a tego zjawiska le¿y istnienie nierównowartoci ¿eñskich i mêskich genów w 15 parze
chromosomów. Jedn¹ z najlepiej poznanych przyczyn tego stanu jest proces metylacji. Co ciekawe, inaktywacja genów 15 pary chromosomów w procesie metylacji zachodzi bardzo wczenie, tj. miêdzy 6 a 14
tygodniem ¿ycia p³odowego (Drewa, Feren 2005).

144

10.p65

144

19-07-15, 18:37

Dysmorfie twarzy w zwierciadle spo³ecznych ustosunkowañ

W zespole Angelmana (rys. 2) wielu praktyków dostrzega niezwyk³e
umi³owanie wody przez te dzieci i ich niepowtarzalny wzór poruszania siê,
nieuchwytny w innych zespo³ach, co w³¹cza te zachowania do zbioru specyficznych ca³kowicie (Angelman 1965; Clayton-Smith i in. 2003).
Rysunek 2. Twarz i niepowtarzalny wzór u³o¿enia cia³a u dziecka z zespo³em
Angelmana

ród³o: zbiory w³asne PPGCHRZ w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego.

W zespole Willego-Pradera odnajdujemy w dzieciach pewn¹ trudn¹ do
zrozumienia postawê wzglêdem jedzenia. Nadmierny apetyt i bardzo z³o¿one wyobra¿enia zwi¹zane z jedzeniem stanowi¹ rdzeñ zbioru zachowañ tych
dzieci (Dykens 1999). Kolejnym filarem fenotypu behawioralnego jest ró¿norodnoæ w domenach behawioralnych. Ciekawym przyk³adem tej ró¿norodnoci s¹ muzyczne i jêzykowe mocne strony dziecka z zespo³em Williamsa (Hutyra i in. 2008). Niew¹tpliwie rozmowa z takim dzieckiem lub s³uchanie
muzyki, a tak¿e widok jego tañca ani na chwilê nie pozwala zerwaæ kontaktu z jego twarz¹. W ten sposób bogactwu jêzykowych form wypowiadanych przez dziecko nieod³¹cznie towarzyszy sta³y kontakt z twarz¹ subtelnie
naznaczon¹ dysmorfiami. Ostatnie dwa filary, czyli odpowiedzialnoæ porednia za skutki behawioralne i podatnoæ na czynniki pozagenetyczne fe145
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notypu behawioralnego, s¹ mocno zwi¹zane z otoczeniem dziecka z zespo³em genetycznym. Jeli powi¹¿emy te aspekty z wygl¹dem twarzy, mo¿emy
uzyskaæ ciekawe przyk³ady kszta³towania porednio opinii na temat zachowania dzieci, kiedy twarz jest eksponowana. Obecnoæ dysmorfii mo¿e w ten
sposób wp³yn¹æ na przebieg kontaktu z dzieckiem, a nawet zdominowaæ
interakcjê (Spendelov 2011).
Przedstawione sk³adowe fenotypu behawioralnego mog¹ istotnie poszerzyæ nasze mo¿liwoci opisu dziecka z niepe³nosprawnoci¹ uwarunkowan¹
przyczynami genetycznymi. W tym spektrum rozlicznych charakterystyk
zmiany w wygl¹dzie twarzy opisywane s¹ poprzez tworzenie zestawieñ i sekwencji pewnych nieprawid³owoci w budowie. Misterne konstrukcje bia³ek wybrzmiewaj¹ce w kszta³tach twarzy wyznaczaj¹ kierunki analiz biologicznych i medycznych. Dla przedstawicieli nauk medycznych i biologicznych
s¹ podstawowym tworzywem i materi¹ do poszukiwañ. Jednak gdzie na
granicy statycznych form wygl¹du twarzy mog³y siê zrodziæ  i tak siê sta³o
 cie¿ki rozwa¿añ psychologicznych.

Dysmorfie twarzy  zwierciad³o psychologiczne
Przetwarzanie
Niezwykle poruszaj¹ce w rozwa¿aniach nad twarz¹ jest odkrycie, ¿e jako
z³o¿ona struktura wymaga innych rejestrów przetwarzania swoich cech ni¿
takie obiekty, jak przedmioty codziennego u¿ytku czy roliny. Z jednej strony dostrzegamy odmiennoæ przetwarzania, a z drugiej  specyficzn¹ funkcjê, jak¹ pe³ni w regulowaniu relacji z innymi ludmi. Najbardziej spektakularnym przyk³adem jest twarz dziecka. Konrad Lorenz (1943) jako pierwszy
uchwyci³ zwi¹zek miêdzy pewnymi cechami morfologicznymi dziecka a sk³onnoci¹ doros³ych do zaopiekowania siê nim. Dalsze badania nad wyzwalaniem opiekuñczych zachowañ w reakcji na wygl¹d i specyficzne wzory eksploracji motorycznej otoczenia pokaza³y, ¿e kluczow¹ struktur¹, na której
koncentruj¹ siê doroli, jest twarz (Jones 1995; Sonefuji i in. 2007).
W przebiegu niczym niezak³óconego rozwoju twarz dziecka zmienia siê,
co szczególnie uwidacznia siê w trakcie intensywnego rozwoju mózgoczaszki, a póniej twarzoczaszki (okolica nosa, ¿uchwa i koci policzkowe). Zmiany te dosyæ precyzyjnie synchronizuj¹ siê z postrzeganiem dziecka jako mniej
lub bardziej atrakcyjny obiekt. Bogus³aw Paw³owski (2009) wskazuje, ¿e
oprócz wygl¹du twarzy w zachowaniu dziecka wystêpuj¹ te¿ cechy mog¹ce
równie silnie przyci¹gaæ uwagê doros³ego i uruchamiaæ tendencje opiekuñcze, mianowicie: niezgrabnoæ motoryczna, os³abiona manualnoæ, podwy¿146

10.p65

146

19-07-15, 18:37

Dysmorfie twarzy w zwierciadle spo³ecznych ustosunkowañ

szone charakterystyki g³osu. Zestawienie fenotypu wygl¹du twarzy i pewnych cech zachowania splecionych z niezaradnoci¹ powinno uruchamiaæ
dyspozycjê do niesienia pomocy. Jak jednak do tego dochodzi, do tej pory
nie wiemy. Niemniej sam proces przetwarzania jest niezwykle intryguj¹cy,
gdy¿ wynik tego procesu nazbyt czêsto zostaje w³¹czony w z³o¿ony system operacji wnioskowania o cechach psychologicznych innych ludzi (Langlois i in. 1995;
Maison 2008). W kontekcie procesów przetwarzania twarzy istnienie dysmorfii mo¿e stanowiæ dosyæ du¿e zak³ócenie. Jeli wynik przetwarzania zostaje wykorzystany do wnioskowania o cechach innych ni¿ wygl¹d, to tym
bardziej przetwarzanie twarzy dysmorficznej powinno stanowiæ zak³ócenie
tak¿e w procesie wnioskowania o cechach pozafizycznych osoby z dysmorfi¹ twarzy. Rekonstrukcja tego procesu jest niezwykle trudna i dokonuje siê
aktualnie na p³aszczynie trzech paradygmatów teoretyczno-badawczych:
koncepcji Bruce i Younga, modelu Haxbyego i propozycji przetwarzania
konfiguracyjnego Maurer, Le Granda i Mondloch (Wronka 2012). W koncepcji Bruce i Younga przetwarzanie ma przebieg dwufazowy. W pierwszej
czêci analizowana jest struktura twarzy. W ramach tej analizy otrzymujemy
informacjê, czy wszystkie istotne czêci twarzy s¹ obecne i czy maj¹ odpowiedni kszta³t. Ten etap koñczy siê swoistym raportem, który zostaje poddany g³êbszej obróbce. Na tym etapie mo¿na uzyskaæ informacjê o to¿samoci danej osoby, jej stanie emocjonalnym, a tak¿e kierunku spojrzenia.
W modelu tym koñcowa informacja pozwala uzyskaæ przez otoczenie
informacji o wzglêdnie sta³ych i przemijaj¹cych, chwilowych stanach osoby,
której twarz jest eksponowana (Bruce, Young 1986). W strumieniu tego
modelu percepcja twarzy zmienionej genetycznie mo¿e prowadziæ do bardzo ciekawych zniekszta³ceñ obrazu psychologicznego osoby z dysmorfi¹.
Model Haxbyego w ca³oci koncentruje siê na neurologicznym pod³o¿u
procesów przetwarzania twarzy (Benton 1980; Puce i in. 1998). Podstaw¹
tego modelu s¹ sta³e (inwariant aspects of faces) i zmienne (changeable aspects
of faces) charakterystyki twarzy. Dla postronnego obserwatora twarz mo¿e
staæ siê ród³em informacji dotycz¹cych: wieku osoby, jej p³ci, rasy czy stanu
zdrowia, co jest zawarte w sta³ych cechach twarzy. Dodatkowo mo¿na dziêki
niej orzec o prze¿ywanych emocjach, które odnajdujemy w zmiennych cechach twarzy. Widzimy wiêc, ¿e sam obraz twarzy jest tylko pocz¹tkiem, pierwszym oknem, przez które mo¿na identyfikowaæ osobê na jej g³êbszych wymiarach (Hoffman, Haxby 2000).
Koncepcja przetwarzania konfiguracyjnego Maurer, Le Granda i Mondloh (2002) pozwala najpe³niej wyjaniæ g³êbiê i wysoki poziom skomplikowania procesów przetwarzania twarzy. Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e przetwarzanie
konfiguracyjne ma charakter trójfazowy. Na pocz¹tku percypuj¹c czyj¹ twarz,
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przypisujemy jej cechy do odpowiedniej klasy obiektów. Tu niezwykle wa¿ny jest wymiar kompletnoci wszystkich istotnych czêci oraz kszta³t proporcji, w jakich te czêci koegzystuj¹ ze sob¹. Szczególnie wa¿ne s¹ cztery odleg³oci wyznaczane przez punkty orientacyjne oczu, nosa i górnej wargi (rys. 3).
Rysunek 3. Graficzne zobrazowanie czterech odcinków utworzonych z punktów orientacyjnych na twarzy

ród³o: Tobias i in. 2014.

To wszystko, co strukturalnie tworzy bogat¹ bia³kow¹ rzebê, zostaje
odciniête w umyle obserwatora jako relacje pierwszorzêdowe. W kolejnej
fazie umys³ konstruuje pojedyncz¹ twarz. Intryguj¹cy jest fakt, ¿e ka¿dy, kto
ogl¹da twarz w rzeczywistoci, musi j¹ skonstruowaæ ponownie w akcie percepcji. Ten fenomen istnieje tak¿e, gdy podmiot percypuje sam siebie w zwierciadle. W ostatniej fazie ustalone zostaj¹ relacje drugorzêdowe. W tym pamie analizy szczególnego znaczenia nabieraj¹: wielkoæ elementów twarzy,
kolorystyka oraz informacje o wzajemnym po³o¿eniu czêci twarzy.
Na tle zarysowanych powy¿ej koncepcji niezwykle interesuj¹ce mo¿e okazaæ siê zobrazowanie zak³óceñ, jakich dowiadczaj¹ osoby sprawne w interakcji z osobami o zmienionym fenotypie wygl¹du twarzy. Zaprezentujê trzy spektakularne przyk³ady. Pierwszy dotyczy dziecka z zespo³em Goldenhara (ZG).
To niezwykle rzadka choroba ze spektrum niedorozwoju po³owiczego twarzy. Zdarza siê, ¿e u dzieci nie rozwija siê ma³¿owina uszna a kana³ s³uchowy
pozostaje zaroniêty. Czêsto wielkoæ czêci twarzy po stronie chorej jest
zmniejszona. Asymetria miêdzy po³owami twarzy jest tak silna, ¿e z trudem
dziecko mo¿e realizowaæ wiele kluczowych funkcji (np. ekspresja emocjonalna,
mowa, wspólne dzielenie fragmentu pola uwagi). W wietle zaprezentowanych
modeli zak³ócenia w przetwarzaniu powinny siê pojawiæ ju¿ w pierwszej fazie.
Tak jest istotnie i wród najczêstszych zak³óceñ rejestrujemy u obserwatorów
po kontakcie z dzieckiem bardzo silne przekonanie, ¿e twarz jest kompletna.
Wielokrotnie terapeuci, studenci i sta¿yci zapytani, jak¹ szczególn¹ zmianê
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zawiera twarz dziecka z ZG, ze zdumieniem akcentowali tylko asymetriê
rozmiaru, a nie brak na przyk³ad ma³¿owiny usznej. To subtelne zignorowanie
braku kluczowej czêci twarzy prawdopodobnie mog³o wspó³istnieæ z wyj¹tkowymi z punktu widzenia terapii predyspozycjami osobowymi.
Kolejnym przyk³adem aplikacji powy¿szych modeli do wyjaniania zdarzeñ klinicznych jest sytuacja dziecka z achondroplazj¹ (AchP). Dziecko z AchP
funkcjonuje ze szczególn¹ fizycznoci¹. Splot dysmorfii cia³a i twarzy tworzy
w otoczeniu przekonanie, ¿e dziecko jest m³odsze, a z wiekiem fizycznoæ
³agodz¹ca potencjalne negatywne nastawienia ustêpuje miejsca fizycznoci
uwypuklaj¹cej deformacje, które mog¹ wzbudziæ w otoczeniu tendencje stygmatyzacyjne. To w³anie w AchP pojawia siê nie tylko niedoszacowanie wieku, ale na przyk³ad inteligencji, zdolnoci czy kompetencji szkolnych. Wyranie w poprzek strumienia postrzegania tych dzieci przez specjalistów
ró¿nych dziedzin biegnie przes³ona koryguj¹ca ze wzglêdu na wygl¹d twarzy
i niski wzrost.
Ostatnim niezwykle znamiennym przyk³adem, w którym odniesienie do
powy¿szych modeli mo¿e wzbogaciæ wiedzê o dziecku z dysmorfi¹ twarzy,
jest sytuacja dziecka z zespo³em progerii Hutchinsona-Guilforda (Hutchinson-Guilford Progeria Syndrome  HGPS). W zespole tym od wczesnych
miesiêcy ¿ycia dziecka postêpuj¹ w dramatycznym tempie procesy starzenia
siê. Twarz przyjmuje starczy wyraz, a niski wzrost dzieci kontrastuje z du¿¹
g³ow¹. Przyspieszone ³ysienie nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e procesy biologicznego wzrostu ca³kowicie ust¹pi³y miejsca zmianom inwolucyjnym (Zych
2008). W interakcji z dzieckiem dotkniêtym zespo³em HGPS dowiadczamy
jednak niezwyk³ego kontrastu. Chore dziecko, mimo biologicznie mocno
zaawansowanych zmian starczych, prezentuje niezwyk³¹ wie¿oæ intelektualn¹. W umyle obserwatora, który skonstruowa³ obraz takiej twarzy i kontynuuje wnioskowanie o innych cechach dziecka, informacja o jego sprawnoci intelektualnej powoduje specyficzny dysonans poznawczy.
W kilku przyk³adach poprzedzonych prezentacj¹ paradygmatów teoretyczno-badawczych wybrzmiewa przekonanie, ¿e procesy przetwarzania
twarzy mog¹ istotnie wp³ywaæ na wnioskowanie o cechach innych ni¿ fizyczne.
Jeli na wejciu w percepcji innego cz³owieka jest zmieniony wygl¹d
twarzy, to dalsza obróbka mo¿e przebiegaæ zupe³nie odmiennie ni¿ w przypadku twarzy komponuj¹cej siê ze wspó³czesnym dla danej epoki kanonem
piêkna. Na tle zaprezentowanych przyk³adów zasadne staje siê kolejne zasygnalizowanie tezy, ¿e osoby sprawne mog¹ dowiadczaæ zak³óceñ w interakcji z osobami niepe³nosprawnymi o zmienionym istotnie fenotypie wygl¹du
twarzy i cia³a. Aspekt ten nie jest czym bardzo odleg³ym. Jednak mylenie
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o osobach sprawnych jako o tych, które zmagaj¹ siê z bezradnoci¹ w relacji
z osobami niepe³nosprawnymi, jest odwa¿ne. Jednym z pierwszych naukowców, który uchwyci³ znaczenie pierwiastka interpersonalnego w relacji osób
sprawnych i niepe³nosprawnych, osadzaj¹c je w kontekcie rehabilitacji, by³
Stanis³aw Kowalik (1989).
W spotkaniu osób sprawnych i niepe³nosprawnych, jedni i drudzy konstruuj¹ wiedzê (prototypy) o osobach, sytuacjach i osobach w sytuacjach.
Twarz w wymiarze interpersonalnym procesu rehabilitacji odgrywa kluczow¹ rolê, wiêc uwzglêdnienie dysmorfii w formu³owaniu takiej wiedzy mo¿e
okazaæ siê bezcenne (Mañski 2016).

Nagoæ stereotypu
Stereotyp jest jedn¹ z najbardziej ubogich form ustosunkowania siê do
jakiego fragmentu rzeczywistoci. Walter Lippman (1922) zdefiniowa³ stereotyp jako obraz w naszej g³owie. W kontekcie rozwa¿añ o niepe³nosprawnoci mo¿na przyj¹æ, ¿e stereotyp to wynik rezygnacji z mylenia pod
wp³ywem braku wytrwa³oci lub efekt nieporadzenia sobie ze znacznym stopniem skomplikowania danego zjawiska. Treæ i pojawienie siê stereotypu
paradoksalnie wiêcej ukazuje nam z jego twórcy ni¿ z obiektu, który by³
prze¿ywany przez twórcê. Jak wskazano powy¿ej, wygl¹d nie tylko wspó³istnieje z okrelonymi zachowaniami, lecz tworzy równie¿ niepowtarzalny
zbiór cech fizycznych, które pozwalaj¹ na przypisanie danej osobie pewnych
cech psychicznych (Longlois i in. 1995; Zebrowitz 1999).
Twarz mo¿e byæ szczególnym pretekstem do nadgeneralizacji, gdy¿ jest
nonikiem wielu informacji nie tylko o jej w³acicielu. Najbardziej jednak
zaskakuj¹ce s¹ doniesienia z nielicznych badañ o roli informacji negatywnej
o osobach z dysmorfiami twarzy. W jednym z nich podanie informacji, ¿e
osoba o zmienionym wygl¹dzie dotkniêta jest niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, spowodowa³o wnioskowanie zani¿aj¹ce jej atrakcyjnoæ fizyczn¹ (Farina 1998; Maison 2008). Obecnoæ deformacji na twarzy sprzyja uruchamianiu w otoczeniu tendencji stygmatyzacyjnych, gdy¿ twarz trudno ukryæ.
Krzywdz¹ce mo¿e okazaæ siê nie tylko mylenie (stereotyp), lecz ustosunkowania podszyte lêkiem przed nieznanym (Pawlica 2001).
Warto wspomnieæ, ¿e ju¿ Erving Goffman (2005) wskazywa³, ¿e wszelkie ma³e i du¿e wady  niezale¿nie czy wystêpuj¹ w sposób izolowany, czy
razem  mog¹ staæ siê piêtnem dyskredytuj¹cym dan¹ osobê. To w³anie ten
socjolog poda³ brzydotê cielesn¹ jako jeden z g³ównych atrybutów obni¿aj¹cych wartoæ cz³owieka w spo³eczeñstwie. Ustosunkowanie siê do tego atrybutu mo¿e jednak opieraæ siê na ró¿nych definicjach, które tworzy obserwa150
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tor. Pogl¹d ten ma g³êbokie uzasadnienie w nurcie interakcjonizmu symbolicznego, którego g³ównymi twórcami byli George H. Mead (1975) i Goffman (1969). Powstaje wiêc mo¿liwoæ zupe³nie innego zdefiniowania widocznych deformacji, co mo¿e istotnie wp³yn¹æ na zmianê relacji z osob¹
niepe³nosprawn¹. W niezwyk³y sposób zaakcentowa³ to Kowalik (1989), który
dokona³ ciekawej aplikacji za³o¿eñ interakcjonizmu symbolicznego do przebiegu praktyki rehabilitacyjnej. Proces rehabilitacji jest specyficzn¹ interakcj¹, w której brak porozumienia mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na osobê niepe³nosprawn¹. U podstaw skutecznego przebiegu praktyki rehabilitacyjnej le¿y
obustronna akceptacja przez osobê niepe³nosprawn¹ i osobê rehabilituj¹c¹
definicji sytuacji, w której proces rehabilitacji bêdzie przebiega³, a tak¿e
walorów osób w niej uczestnicz¹cych. Zgodnoæ definicji a przynajmniej ich
bliskoæ treciowa mo¿e zapewniæ bezkolizyjny przebieg procesu rehabilitacji.
Inaczej mówi¹c, obok postawionych celów rehabilitacji wa¿ne jest równie¿
ci¹g³e negocjowanie definicji, tak aby by³y jak najbardziej ze sob¹ zgodne.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania nad stereotypami w kontekcie dysmorfii, trzeba zauwa¿yæ, ¿e ta forma mylenia jest wiedz¹ usytuowan¹ w systemie poznawczym cz³owieka. W kontekcie wspó³czesnych pogl¹dów na reprezentacjê wiedzy, wa¿ne jest uwiadomienie sobie, ¿e powstaje (tworzy siê) ona
w procesie poznania. Cz³owiek tworzy j¹ na podstawie róde³, które s¹
w systemie poznawczym i poza nim ró¿nie usytuowane i maj¹ ró¿ny stopieñ
aktualnoci (Smith, Semin 2004). Z innej strony spojrzeli na wiedzê stereotypow¹ Ma³gorzata M. Kulig i Wojciech Otrêbski (2011), lokuj¹c j¹ wród
wiedzy ogólnej, specjalistycznej i prawnej. W lad za tym podzia³em skonstruowali narzêdzie pozwalaj¹ce oceniæ, w jakich formach wiedzy reprezentowane jest dane zjawisko zwi¹zane z niepe³nosprawnoci¹. W tym kontekcie wiedza stereotypowa mo¿e mocno zak³ócaæ funkcjonowanie zarówno
osób niepe³nosprawnych, jak i sprawnych (ibidem). Stereotyp w rozwa¿aniach nad niepe³nosprawnoci¹ zajmuje miejsce szczególne jeszcze z jednego
powodu. Ta forma wiedzy powstaje w efekcie silnego d¹¿enia cz³owieka do
poznawczego domkniêcia.
Wszystkie okolicznoci niejasne, niespójne, wieloznaczne i z³o¿one mog¹
uruchomiæ mylow¹ drogê na skróty. Nie sprzyja temu popiech oraz bardzo nieaktualne ród³a wiedzy (Kruglanski, Webster 1996). W zderzeniu z tak
wieloznacznym zjawiskiem, jakim s¹ dysmorfie twarzy, nietrudno wiêc wytworzyæ jêzyk opisu oparty na skrótach mylowych. W badaniach Arkadiusza Mañskiego okaza³o siê jednak, ¿e matki i wychowawcy (nauczyciel, bliski) dzieci z dysmorfi¹ twarzy i niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu
umiarkowanym wykazuj¹ niezwyk³¹ odpornoæ na tworzenie wiedzy stereotypowej o swoich dzieciach/uczniach (zob. Mañski 2016).
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Byæ mo¿e w przestrzeni niepe³nosprawnoci wystêpuje pewna konstelacja zmiennych, która chroni przed t¹ zdegenerowan¹ form¹ mylenia, a mo¿e
w konstrukcji psychologicznej tych osób znajduje siê zbiór szczególnych cech
dzia³aj¹cych protektywnie. Nie jest jasne, jakie osobowe uwarunkowania
decyduj¹ o wielowymiarowym lub jednowymiarowym podejciu do niepe³nosprawnoci. Nieliczne badania wskazuj¹, ¿e warto uwzglêdniaæ system
wartoci, psychologiczny obraz choroby, wiedzê i cechy osobowoci. Lista
uwarunkowañ nie jest jednak kompletna i powinna ulegaæ ci¹g³emu uzupe³nianiu o nowe zmienne (ibidem).

Dysmorfie twarzy  zwierciad³o fenomenologiczne
Zwierciad³o psychologiczne w zderzeniu z rozwa¿aniami fenomenologicznymi nad twarz¹ nie odbija wielu aspektów, które mog³yby istotnie wzbogaciæ wiedzê o drugim cz³owieku. Emmanuel Lévinas (2012) wskazuje, ¿e
w odniesieniu do twarzy ekspresja powstaje wczeniej ni¿ skutki koordynacji
widoczne przez postronnego obserwatora. Na p³aszczynie morfologicznej,
gdzie rozpociera siê krajobraz ró¿norodnych deformacji na twarzy, spotykamy w nich istotne przeszkody w realizacji tej ekspresji. W kontekcie modeli
przetwarzania odnajdujemy wyjanienia wskazuj¹ce na zasadnicze trudnoci
obserwatora w nawi¹zaniu g³êbszej relacji z osob¹ o zmienionej twarzy i w efekcie zmienionej ekspresji.
Jeli potraktujemy dysmorfie twarzy jako czynnik zak³ócaj¹cy ekspresjê,
to mo¿liwe stanie siê otwarcie na nowe obszary poszukiwañ pierwotnych
pok³adów zrozumienia drugiego cz³owieka. W zwierciadle fenomenologicznym ogromnego znaczenia nabiera przekonanie, ¿e cia³o (w tym i zawarta
twarz) zawiera elementy nie le¿¹ce obok siebie, ale zawieraj¹ce siê w sobie
(zob. Merleau-Ponty 2001). Jak podkrela³ Maurice Merleau-Ponty, to wspó³istnienie czêci ze sob¹ w jednej ca³oci jest ogromnym wyzwaniem, a zarazem skandalem dla mylenia obiektywnego. W spotkaniu z osob¹ o zmienionym wygl¹dzie twarzy nic ju¿ nie wydaje siê oczywiste, tak jak w relacjach
z osobami o niezmienionym wygl¹dzie (ibidem).
Dowiadczenie osób sprawnych w ich wiecie kszta³tuje siê przede wszystkim w kontaktach z twarzami mniej lub bardziej komunikatywnymi. Kiedy
Lévinas postuluje, ¿e twarz jest obecna, lecz nie zawiera ¿adnej treci, znaczy
to prawdopodobnie, ¿e w niej istnieje nieskoñczona gotowoæ do wype³nienia siê treci¹ (Lévinas 2012). Tymczasem zniekszta³cenia twarzy mog¹ zupe³nie dos³ownie ograniczyæ tê nieskoñczonoæ. W tym kontekcie dalej
mo¿liwa staje siê ekspresja, lecz zrozumia³oæ dla innych spada drastycznie.
W rozwa¿aniach filozoficznych czêsto przeplataj¹ siê w¹tki dotykaj¹ce zwi¹z152
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ków twarzy i maski. Istnieje wiele podobieñstw miêdzy wyrazem utrwalonym w tworzywie maski a konstelacj¹ cech dysmorficznych na twarzy. Wystarczy wyobraziæ sobie lustro zdolne do odbijania nieskoñczonej liczby pojedynczych pasm uchwyconego w jednej chwili uk³adu miêni, aby
potraktowaæ maskê w³anie jako p³askorzebê wytworzon¹ z takiego pasma.
W relacjach spo³ecznych twarz o¿ywia siê, kiedy cz³owiek prze¿ywa emocje,
mówi lub spogl¹da w okrelonym kierunku. Hans Belting (2015) okrela te
momenty obrazami. Twarz nie tylko sama jest obrazem, ale i wytwarza liczne obrazy. Tylko sporadycznie zapada siê w biegun biernoci. Zdecydowanie
czêciej oscyluje wokó³ bieguna aktywnoci. W kontekcie tych rozwa¿añ
maski jako fenomen kulturowy i dysmorfie jako efekt decyzji natury mog¹
staæ siê powodem tworzenia obrazów niezwyk³ych.
Zdjêcie 1. Maska kenijska

ród³o: Mañski, zbiory w³asne.

Spróbujmy przytoczyæ dwa przyk³ady zwi¹zane z wielkoci¹ oczu i wyrazem ust. W wielu maskach przestrzeñ oczu zdecydowanie wielkoci¹ dominuje nad pozosta³ymi czêciami. Zburzenie proporcji jest niezwyk³e i jako
przyk³ad warto podaæ maski odnalezione w jaskini Kalmakareh. Maski te
zajmuj¹ tylko po³owê twarzy. Trudno nie zauwa¿yæ wielkich otworów na
oczy oraz z³¹czonych ze sob¹ brwi biegn¹cych przez ca³e czo³o. Brwi zobrazowane s¹ jako ci¹g³y, w¹ski i pod³u¿ny otwór w masce (Shafia 2016). Niejednokrotnie w wygl¹dzie twarzy dziecka z niepe³nosprawnoci¹ oczy i ich
okolice s¹ wskazówk¹ diagnostyczn¹.
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Dysmorfie mog¹ zdominowaæ ten obszar, powoduj¹c u osób z otoczenia
istotn¹ trudnoæ w orientacji w spojrzeniu dziecka. Klinicyci o fenomenologicznym zaciêciu nierzadko wskazuj¹, ¿e u tych dzieci treæ spojrzenia
zdradza wiele tajemnic i u³atwia odnalezienie siê w relacji. Kolejnym obszarem s¹ usta. Zjawisko dysmorficznoci mo¿e okrutnie dotkn¹æ ust. Zaprezentowana na zdjêciu 1 maska kenijska ukazuje ci¹gle otwarte usta w bardzo
wieloznacznych pasmach wyrazu. Wieloznacznoæ ta nakazuje pewn¹ ostro¿noæ we wnioskowaniu o rodzaju ekspresji, jak¹ manifestuje. Zamro¿eniu
prawdopodobnie mog³y ulec zdumienie, zaskoczenie lub przera¿enie.
W przestrzeni klinicznej mozaiki bia³kowe, z których zbudowane s¹ narz¹dy artykulacyjne, w dysmorficznym zniekszta³ceniu mog¹ mocno naruszyæ funkcje jedzenia i mowy (Gorlin i in. 2001). Stan ten mo¿e prowadziæ
do niepe³nosprawnoci, gdy¿ zale¿noæ od otoczenia w kontekcie jedzenia
gwarantuje przetrwanie biologiczne, a w kontekcie mowy  spo³eczne. Lévinas akcentuje to bardzo wyrazicie: Mówi¹c, a nie tylko pozwalaj¹c byæ,
wywo³ujê drugiego cz³owieka. Mówienie zrywa z widzeniem (Lévinas 2012).
Spogl¹daj¹c na dysmorficzn¹ twarz, cz³owiek sprawny mo¿e stan¹æ w obliczu decyzji uczynienia osoby niepe³nosprawnej zale¿n¹ od siebie, ale te¿
mo¿e rozwa¿yæ poszukiwanie poza mask¹ dysmorfii szczelin kontaktu.
Zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji mo¿e odejæ lub podj¹æ wyzwanie. W zwierciadle fenomenologicznym, poza odpowiednim usytuowaniem
ród³a ekspresji i twarzy, nietuzinkowego znaczenia nabiera odleg³oæ patrz¹cego od twarzy. Nie jest bez znaczenia, czy twarz objawia siê nam z bliska czy z daleka. Ten typ postrzegania okrela siê jako gaze-distance effect
(Argyle 1976). W bliskoci czyjej twarzy staje siê ona bytem bardziej samodzielnym. Cia³o poza twarz¹ traci wtedy swój istotny wp³yw na nasz¹ percepcjê, gdy¿ w narastaj¹cej bliskoci twarzy innego cz³owieka ustêpuje ona
miejsca naszym uczuciom, które zaczynaj¹ wype³niaæ relacjê (Belting 2015).
W tym stanie relacji mo¿liwe jest pozytywne w swoim wydwiêku i kompletne w zbiorze symptomów klinicznych zignorowanie niepe³nosprawnoci. Istnienie tego zjawiska, poza jednym naukowym doniesieniem (Mañski, Szulman-Wardal 2016), znajduje odzwierciedlenie tylko w narracjach osób
bliskich niepe³nosprawnym dzieciom o zmienionym wygl¹dzie. Mañski w swoich badaniach otrzyma³ wyniki wiadcz¹ce o tym, ¿e matki dzieci z dysmorfi¹ twarzy nie dostrzegaj¹ w wygl¹dzie swoich dzieci licznych ma³ych dysmorfii (ibidem). Fenomen ten mo¿e wynikaæ z istnienia zupe³nie innego obrazu
miêdzy innymi twarzy dziecka ni¿ ten postrzegany przez innych ludzi, którzy widz¹ to dziecko. Wspomniane powy¿ej obrazy uzyskano za pomoc¹
dyferencja³u semantycznego, sk³adaj¹cego siê z 20 dwubiegunowych skal
przymiotnikowych. Filarami opisu dziecka sta³y siê cztery czynniki: spraw154
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noæ, cechy osobowe, wartoci i wygl¹d. Do ka¿dego z czynników sêdziowie
kompetentni w³¹czyli piêæ przymiotników, które w ich opinii najlepiej opisuj¹ okrelone aspekty wygl¹du i funkcjonowania dziecka. W badaniach
uczestniczy³y nie tylko matki dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (NIU) i z dysmorfiami twarzy, ale równie¿ matki dzieci
z NIU bez dysmorfii twarzy oraz nauczyciele dzieci z obu wyró¿nionych grup.
Uzyskane wyniki okaza³y siê na tyle interesuj¹ce, ¿e w perspektywie przysz³ych projektów, w³¹czenie do badania przedstawicieli innych grup zaanga¿owanych porednio i bezporednio w proces rehabilitacji (np. lekarzy, psychologów, rehabilitantów, logopedów) dziecka z dysmorfi¹ twarzy mo¿e siê
okazaæ niezwykle cenne. Warto wspomnieæ, ¿e wród wielu koncepcji niepe³nosprawnoci niestety marginalne miejsce zajmuje nurt antropologiczno-personalistyczny. W za³o¿eniach tego kierunku na p³aszczynie ontycznej zanika granica pomiêdzy osobami sprawnymi i niepe³nosprawnymi.
Osoba jest sta³a i niepowtarzalna, nieodporna tylko na up³ywaj¹cy czas,
który narusza jej strukturê. Struktura bytu osoby sk³ada siê z godnoci
i przygodnoci. W ten sposób niepe³nosprawnoæ jest stanem nasilenia pewnych przygodnoci, lecz to nie zmienia pozycji osób niepe³nosprawnych
w odniesieniu do sprawnych, które te nasilenia maj¹ s³absze (Chudy 2004;
Byra 2012).
W kontekcie dysmorficznoci ludzkiego cia³a nasilenia te s¹ ród³em
ró¿nic osób niepe³nosprawnych i sprawnych na przyk³ad w wygl¹dzie i realizacji pewnych funkcji zwi¹zanych ze zdeformowanymi strukturami. Nie s¹
to jednak ró¿nice fundamentalne, a wiêc ka¿dy sprawny i etycznie dyspozycyjny (Marcel 2001; Tischner 2011) cz³owiek powinien dotrzeæ do ekspresji osoby niepe³nosprawnej, aby uczyniæ j¹ szczêliw¹.

Zakoñczenie
W przestrzeni kontaktów miêdzy osobami niepe³nosprawnymi i sprawnymi wymiar interpersonalny zdominowany jest przez twarz i wszystkie
widoczne cechy i funkcje, które realizuje. Nadal trudno uchwyciæ miejsca
i momenty w przestrzeni niepe³nosprawnoci, które pozwoli³yby zakwestionowaæ jej istnienie. Niepe³nosprawnoæ jest bardzo labilnym pojêciem. Zmienia siê na tyle czêsto, ¿e paradoksalnie nieliczni (w tym i osoby bliskie niepe³nosprawnym) próbuj¹ poszukiwaæ w tym konstrukcie wsparcia tylko
sporadycznie. W tej perspektywie bardzo ciekawa jest rola pewnej s³aboci
percepcji osób sprawnych i zak³óceñ, jakich mog¹ dowiadczaæ w spotkaniu
z osob¹ o niepe³nosprawnoci uwarunkowanej czynnikami genetycznymi.
Wiêkszoæ osób w takim stanie prezentuje ró¿norodne zmiany w wygl¹dzie
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cia³a i twarzy. W postrzeganiu osób z niepe³nosprawnoci¹ na pod³o¿u genetycznym osoby sprawne ukazuj¹ równie¿ swoje mo¿liwoci i ograniczenia.
W zaprezentowanych powy¿ej zwierciad³ach tkwi¹ szanse i zagro¿enia.
Spojrzenie biologiczne uporczywie sk³ania nas do koncentrowania siê na fizycznoci. Bez wzglêdu na to, ile by³oby szczegó³ów przed obserwatorem,
zobaczy on tylko tyle, na ile pozwoli zbiór parametrów aparatu percepcyjnego. P³aszczyzna psychologiczna okaza³a siê niezwykle kusz¹ca, jednak zbytnie eksplorowanie zasobów psychologicznych mo¿e skutkowaæ oderwaniem
siê od rzeczywistoci osób niepe³nosprawnych i ich bliskich. W koñcu ujêcie
fenomenologiczne, pozwalaj¹ce najpiêkniej przybli¿yæ nas do powi¹zañ ekspresji i zrozumienia zaporedniczonych przez cia³o, mo¿e tak¿e zmniejszyæ
rolê wymiarów biologicznego i psychologicznego. Byæ mo¿e szans¹ na lepsz¹ koegzystencjê jest wyj¹tkowy rozk³ad nasilenia charakterystyk w zaprezentowanych p³aszczyznach i ich integracja miêdzy domenami. Mog³oby to
skutkowaæ znalezieniem odpowiedniego miejsca pomiêdzy biegunami problemu i tajemnicy (Tichner 2011). Gabriel Marcel (2001) wskazywa³, ¿e tajemnica istnieje w okrelonym punkcie wymiaru byæ, a problem ogniskuje siê w punkcie wymiaru mieæ. Ci¹g³e balansowanie pomiêdzy tymi
punktami odzwierciedla prawdopodobnie sytuacjê osób niepe³nosprawnych
i sprawnych w akcie tworzenia filarów wspólnego funkcjonowania. Nie ma
wiêc w pe³ni dyspozycyjnej osoby sprawnej dla osoby z niepe³nosprawnoci¹
i jej otoczenia. Pewnym rozwi¹zaniem jest grupa ludzi, która swoj¹ ró¿norodnoci¹ wniesie do klimatu w przestrzeni niepe³nosprawnoci rodzaj energii podtrzymuj¹cy istnienie istniej¹cego (Lévinas 2006 ).
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Z warsztatów
badawczych
MARIOLA RAC£AW

Sprawny badacz wród niepe³nosprawnych badanych. Wybrane etyczne i polityczne ograniczenia
procesu gromadzenia i upowszechniania danych
The article addresses the issues of political limitations and ethical challenges
related to research among disabled people in the situation of change in the
definition and understanding of disability and the formation of new public
policy. Attention is focused in particular on the position of a researcher without disability who undertakes to conceptualize and carry out social research,
due to the growing expectations of giving the disabled a voice  and giving
this voice political force. Expectations are also rising steadily within the scientific community for emancipation research involving disabled subjects and
researchers. A researchers lack of disability sometimes becomes a challenge
for conducting social research.
Keywords: political limitations, ethical dilemmas, Disability Studies

Wstêp
Earl Babbie stwierdza, ¿e projekty badañ spo³ecznych podlegaj¹ czterem
rodzajom ograniczeñ: naukowym, organizacyjnym, etycznym i politycznym (zob.
Babbie 2003: 514). Ka¿dy wymiar wp³ywa na proces i rezultaty badawcze,
a tak¿e upowszechnianie ich wyników i inicjowanie zmian. Rzetelnoæ naukowa
oraz starannoæ w przygotowaniu procesu badawczego, aby by³ mo¿liwy do
przeprowadzenia wed³ug okrelonych za³o¿eñ, to za ma³o. Konieczne jest zachowanie standardów etycznych (kodyfikowanych przez profesjonalistów) oraz
wiadomoæ wp³ywu polityki na badania, jak równie¿ rezultatów badañ na politykê. Badania odbywaj¹ siê zawsze w okrelonym kontekcie politycznym, który stwarza problemy badawcze, ale te¿ mo¿e zniekszta³ciæ proces pozyskiwania
danych lub interpretacje autorów raportów badawczych. Tak jak polityzowane
s¹ niektóre problemy ludzi, czyli ujmuje siê je i utrwala w kategoriach interesu
w³adzy (Królikowska 2006), tak równie¿ polityzacji mo¿e ulegaæ (i niekiedy ulega) dzia³alnoæ badawcza, nawet w spo³eczeñstwach demokratycznych.
Ograniczenia natury politycznej odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w sytuacji
zmian paradygmatów naukowych i w okresie transformacji strategii poliSOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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tycznych, wspomaganych przez nowe ustalenia eksperckie, opieraj¹ce siê na
dowodach naukowych. Tak dzieje siê obecnie w Polsce, gdy pod wp³ywem
zmian w innych krajach rozwiniêtych gospodarczo i ze wzglêdu na wdro¿enie unifikuj¹cych standardów prawa miêdzynarodowego, osoby niepe³nosprawne1 wysuwaj¹ roszczenia uznania ich praw obywatelskich (o czym ni¿ej) (por. G¹ciarz 2017). W lad za pojawiaj¹cymi siê dzia³aniami
emancypacyjnymi przeobra¿aj¹ siê równie¿ zalecenia metodologiczne dotycz¹ce badania zjawiska niepe³nosprawnoci i badañ prowadzonych wród
osób niepe³nosprawnych.
Przed sprawnymi badaczami, tj. bez upoledzeñ, stoj¹ wyzwania zwi¹zane z ich sprawnoci¹, a nie  jak wczeniej bywa³o  niepe³nosprawnoci¹
podmiotu badañ. Zwolennicy nowych sposobów wyjaniania zjawiska niepe³nosprawnoci krytycznie patrz¹ na schematy mylowe i jêzyk, którym
pos³uguj¹ siê, reprezentuj¹cy wiêkszoæ, badacze bez niepe³nosprawnoci.
Uwa¿ne przygl¹danie siê poczynaniom badawczym w tym obszarze jest domen¹ ju¿ nie tylko rodowiska naukowego, ale i przedstawicieli osób z niepe³nosprawnoci¹. Badacz musi wzi¹æ pod uwagê z³o¿one spo³eczno-polityczne uwarunkowania i byæ czujny oraz elastyczny przy realizacji zadañ
projektu.
Celem artyku³u jest wskazanie wybranych aspektów ograniczeñ etycznych
i politycznych, które mo¿e napotkaæ (sprawny) badacz eksploruj¹cy rodowisko osób z niepe³nosprawnoci¹. W pierwszej czêci tekstu wska¿ê i omówiê
zalecenia badañ emancypacyjnych wród osób niepe³nosprawnych i ich kontekst polityczny; w drugiej  uwarunkowania postulatu oddania g³osu badanym w procesie badawczym. W zakoñczeniu zastanowiê siê nad sytuacyjnymi determinantami przywracania wp³ywu g³osom niepe³nosprawnych
1
W niniejszym tekcie bêdê pos³ugiwa³a siê wymiennie, na zasadzie synonimów, terminami: osoby
niepe³nosprawne i osoby z niepe³nosprawnoci¹. Zdajê sobie sprawê, ¿e wraz z rozwojem i upowszechnieniem studiów nad niepe³nosprawnoci¹ zaleca siê w Polsce  jako politycznie poprawne  u¿ywanie
sformu³owania osoba z niepe³nosprawnoci¹, które ma eksponowaæ osobê (cz³owieka), a nie jego obni¿on¹ sprawnoæ. Moja decyzja o synonimicznym u¿yciu wskazanych wy¿ej terminów wynika z dwóch
powodów: (1) okrelenie osoba z niepe³nosprawnoci¹ jest krytykowane przez przedstawicieli krytycznej teorii niepe³nosprawnoci jako apolityczne, indywidualizuj¹ce i nieodpowiednie ze wzglêdu na oddzielenie niepe³nosprawnoci od osoby (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2017: 34); (2) coraz czêciej niuansuje
siê u¿ywanie tych dwóch terminów, rezerwuj¹c sformu³owanie osoby z niepe³nosprawnoci¹ dla widocznych niepe³nosprawnoci (ze wzglêdu na wiêksz¹ ³atwoæ uczynienia dystansu pomiêdzy osob¹ a jej
niepe³nosprawnoci¹), a osoby niepe³nosprawne dla niepe³nosprawnoci ukrytych/niewidocznych (zazwyczaj postrzega siê takie osoby jako niepe³nosprawne, czyli osoba i niepe³nosprawnoæ tworz¹ nierozerwaln¹ jednoæ) (Rac³aw, Szawarska 2018). Poniewa¿ ka¿de z wymienionych okreleñ jest krytykowane,
w tym przez zwolenników zmiany paradygmatu definiowania niepe³nosprawnoci, i nie ma zgody co do
jego adekwatnoci, przyjmujê, ¿e oba terminy s¹ neutralne wzglêdem modelu definiowania niepe³nosprawnoci i opisuj¹ osobê, która jest nie w pe³ni sprawna, tj. ma jakie upoledzenie (impairment) widoczne b¹d niewidoczne: fizyczne lub sensoryczne, psychiczne czy intelektualne.
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badanych. W artykule Czytelnicy znajd¹ ilustracje pojawiaj¹cych siê dylematów i wyzwañ zaczerpniête z mojej praktyki badawczej, przede wszystkim
wynikaj¹ce z dowiadczeñ projektowania i realizowania badañ jakociowych
(wywiadów pog³êbionych) wród rodziców z niepe³nosprawnoci¹ w latach
201720182 . By³ to projekt podejmuj¹cy kwestie rzadko eksplorowane
w polskich badaniach spo³ecznych, dotycz¹ce ról macierzyñskich i ojcowskich, z uwzglêdnieniem czynników mikro i makro wp³ywaj¹cych na ich realizacjê przez osoby niepe³nosprawne. Zadania badawcze opracowa³ i wykona³ interdyscyplinarny zespó³, który za³o¿y³ prowadzenie transdyscyplinarnych
i intersekcyjnych analiz badanego zjawiska.

Kontekst polityczny w badaniu niepe³nosprawnoci i osób
niepe³nosprawnych w czasach transformacji paradygmatu
Badacze, podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce sposobów zbierania informacji i ich
raportowania, powinni byæ uwa¿ni wobec pojawiaj¹cych siê ograniczeñ procesu badawczego. Nie dzia³aj¹ w spo³ecznej pró¿ni, a wydarzenia historyczne oraz spo³eczna struktura sytuacji modyfikuje ich pierwotne za³o¿enia projektowe, przyjmowane niekiedy nadmiernie idealistycznie w stosunku do
rzeczywistoci. Przed badaczami zjawiska niepe³nosprawnoci stoj¹ szczególne
wyzwania  zmienia siê definicja niepe³nosprawnoci, a nowy sposób jej rozumienia wp³ywa na kszta³towanie krajowych polityk publicznych.
Obecnie to model spo³eczny, akcentuj¹cy spo³eczne mechanizmy konstruowania niepe³nosprawnoci, wyznacza kierunki zmian celowych w politykach spo³ecznych w rozwiniêtych gospodarczo spo³eczeñstwach Europy
Zachodniej i Pó³nocnej, a tak¿e w Stanach Zjednoczonych. Barbara G¹ciarz
(2017: 6682) opisuje cykl prowadz¹cy do wy³onienia nowego paradygmatu polityk publicznych wobec niepe³nosprawnoci: (1) od dzia³añ inspirowanych modelem indywidualnym, utrzymuj¹cym kontrolê instytucji rehabilitacyjnych i opiekuñczych nad osobami z deficytami sprawnoci (utrzymuj¹c je
z dala od gospodarki i spo³eczeñstwa); (2) przez pojawienie siê koncepcji
normalizacji, opartej na za³o¿eniu przystosowania osób z niepe³nosprawnociami do normalnego funkcjonowania w ¿yciu spo³ecznym i odgrywania
przez nie w najwiêkszym zakresie ról spo³ecznych; (3) a¿ po wykszta³cenie
siê (z inicjatywy oddolnych ruchów osób z niepe³nosprawnoci¹) spo³ecznego modelu niepe³nosprawnoci jako miêdzynarodowego standardu w zakresie rozumienia celów tej polityki i najwa¿niejszych sposobów ich osi¹ga2
Pe³ny opis teoretycznych za³o¿eñ badañ, u¿ytych technik metod badawczych oraz wyników projektu w: Wiszejko-Wierzbicka, Rac³aw, Wo³owicz-Ruszkowska red. 2018.
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nia (ibidem, s. 65). Obecnie prawa osób z niepe³nosprawnoci¹ s¹ wyra¿one w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepe³nosprawnych, przyjêtej przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych w 2006 r., ratyfikowanej przez Uniê Europejsk¹ w 2010 r., a przez Polskê  w 2012 r. (zob.
Konwencja 2012).Ten spo³eczno-polityczny kontekst transformacji rozumienia niepe³nosprawnoci zmienia proces badawczy. cieranie siê nowych i starych za³o¿eñ modelu niepe³nosprawnoci przek³ada siê na projektowanie
procedur badawczych. Pomimo wysuwanych zastrze¿eñ wobec modelu spo³ecznego (por. Crow 1996; Miko³ajczyk-Lerman 2013), badacze coraz czêciej odrzucaj¹ model indywidualistyczny i poszukuj¹ nowych ram teoretycznych oraz metodologicznych do wyjaniania i zrozumienia zjawiska
niepe³nosprawnoci (por. Kowalska, Król, Migalska, Warat 2014). Siêgaj¹
przy tym do ustaleñ socjologii krytycznej (por. Hosking 2008) czy socjologii
publicznej (odwo³uj¹c siê do idei Michaela Burawoya [2009] i jego podzia³u
na socjologiê publiczn¹ tradycyjn¹ i organiczn¹). Wynikiem tych poszukiwañ jest inicjatywa wydzielania studiów nad niepe³nosprawnoci¹ (Disablity
Studies), czyli interdyscyplinarnego i multidyscyplinarnego namys³u nad niepe³nosprawnoci¹ jako zjawiskiem spo³eczno-kulturowym i politycznym,
wytwarzanym w codziennych praktykach spo³ecznych. Studia te praktykowane s¹ na wiecie od ponad trzech dekad.
Zrywaj¹c z funkcjonalistycznym paradygmatem i czerpi¹c z konfliktowej
teorii spo³eczeñstwa, zwolennicy modelu spo³ecznego postuluj¹ [ ] nowy
styl uprawiania naszej [socjologów  przyp. M.R.] profesji, który charakteryzuje siê uznaniem kompetencji badanych i unikaniem narzucania siatki pojêciowej badacza czy badaczki  akcent przesuwa siê w kierunku rozmowy, dialogu, dyskusji i prowadzi do inicjowania przemiany roli, porzucenia roli
anonimowych, neutralnych, akademickich ekspertek czy ekspertów. Socjologowie i socjolo¿ki staj¹ siê wiadkami uczestnictwa w badanych zjawiskach
(Kowalska, Król, Migalska, Warat 2014: 232). Dotychczas stosowane metody
i techniki badawcze, odniesione do indywidualistycznego, medycznego modelu niepe³nosprawnoci, wydaj¹ siê badaczom zorientowanym na model spo³eczny zbyt paternalistyczne, hierarchiczne i eksploatorskie w stosunku do
rozmówców. Obiektywizm i dystans profesjonalisty jest podawany w w¹tpliwoæ jako przejaw dominacji eksperta-badacza w procesie gromadzenia informacji (Winogrodzka 2013). Przyk³adowo, zwolennicy modelu spo³ecznego
atakuj¹ standaryzowane narzêdzia jako nieadekwatne do rekonstrukcji pozycjonowania osób niepe³nosprawnych stanowi¹cych grupê mniejszociow¹
w spo³eczeñstwie i nieodpowiednie do ujawnienia dowiadczeñ konkretnej osoby z niepe³nosprawnoci¹. Ankiety czy skategoryzowane wywiady krytykowane s¹ za nadmierny dystans miêdzy badanym a badaczem, uniemo¿liwiaj¹cy
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wyrównanie pozycji za pomoc¹ dialogowania. Ponadto tego typu narzêdzia
utrudniaj¹ analizê niepe³nosprawnoci jako zjawiska wielowymiarowego
z powodu stereotypowego postrzegania osób niepe³nosprawnych (ibidem).
Nowa metodologia ma u³atwiæ nie tylko zdobywanie informacji wypowiedzianych na zasadach partnerstwa badanych i badacza oraz partycypacji
rozmówców, powinna umo¿liwiæ tak¿e identyfikacjê ich przemilczeñ i rekonstruowanie relacji w³adzy oraz dominacji kryj¹cych siê za spo³ecznymi
mechanizmami reprodukowania niepe³nosprawnoci. Badania maj¹ prowadziæ do realnych zmian w ¿yciu badanych osób, poniewa¿ studia o niepe³nosprawnoci s¹ osadzone w nurcie emancypacyjnym, aktywistycznym. To nie
tylko dziedzina akademicka, ale i narzêdzie wp³ywu (Zdrodowska 2016: 391).
St¹d imperatywem metodologicznym s¹ badania emancypacyjne, wykraczaj¹ce poza action research i paticipatory. Ich zadaniem jest nie tylko w³¹czenie
osób i grup wykluczonych do g³ównego nurtu ¿ycia spo³ecznego, ale te¿ taka
zmiana rzeczywistoci, aby osoby niepe³nosprawne z zasady uczestniczy³y
we wszystkich instytucjach spo³ecznych.
Badania emancypacyjne akcentuj¹ koniecznoæ kontroli procesu badawczego przez badanych. Ma ona odbywaæ siê na etapie tworzenia projektu
i jego realizacji. Grupy wykluczone, których dotycz¹ badania, powinny kontrolowaæ proces finansowania badañ. W tym paradygmacie badacze zostaj¹
zatem zamienieni w specjalistów do wynajêcia. Sprawia to, ¿e badania emancypacyjne sta³y siê swoistym wiêtym Graalem studiów nad niepe³nosprawnoci¹  punktem docelowym, do którego jednak szalenie trudno dotrzeæ
(ibidem, s. 392). Podejmowanych jest wiele prób badañ emancypacyjnych,
a liczne z nich okazuj¹ siê niesatysfakcjonuj¹ce, gdy¿ uchybiaj¹ za³o¿eniom
metodologicznym. W studiach nad niepe³nosprawnoci¹ idea³em jest oddanie procesu badawczego w rêce niepe³nosprawnych badaczy i badanych, co
jest wiadectwem jego emancypacyjnoci i dobrym posuniêciem wizerunkowym oraz pozwala wnieæ now¹ wra¿liwoæ nie w pe³ni sprawnych osób
w proces badawczy (por. uwagi o Deaf Studies w dalszej czêci artyku³u).
Szczególna sytuacja badania niepe³nosprawnoci nie wynika z faktu, ¿e
jest to zjawisko nowe, odmienne od zastanych i wymaga nowych technik
eksploracji. Wrêcz odwrotnie  jest ono czêstym tematem badañ w obszarze
ró¿nych dyscyplin, w tym nauk spo³ecznych, co widaæ równie¿ na przyk³adzie Polski, gdzie liczne podmioty (rynkowe, publiczne, pozarz¹dowe) zbieraj¹ dane bezporednio od osób niepe³nosprawnych3 . W naszym kraju zi3
Paradoksalnie pomimo licznych doniesieñ badawczych dotycz¹cych niepe³nosprawnoci i osób niepe³nosprawnych, dostarczanych przez przedstawicieli ró¿nych dyscyplin i ró¿ne podmioty, Beata Kowalska, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat (2014) stwierdzaj¹ na podstawie analiz programów studiów, podrêczników i publikacji w najwa¿niejszych czasopismach naukowych, ¿e studia nad
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dentyfikowaæ mo¿na wród osób z niepe³nosprawnociami zjawisko przeci¹¿enia badaniami, gdy¿ s¹ one nieustannie indagowane przez profesjonalistów i amatorów. Skutkuje to niechêci¹ osób niepe³nosprawnych do brania
udzia³u w kolejnych projektach. Z takim zjawiskiem zetknê³am siê podczas
realizacji wspomnianego we wstêpie do niniejszego artyku³u projektu badawczego, kiedy to potencjalni rozmówcy (matki i ojcowie z niepe³nosprawnoci¹) wprost zg³aszali niechêæ w stosunku do badaczy i badañ, zak³adaj¹c
przedmiotowe traktowanie w roli niepe³nosprawnych respondentów4 . Problem spalenia terenu (w tym wypadku spalenia rodowiska) przez badaczy jest podejmowany w literaturze dotycz¹cej metod i technik badawczych,
zw³aszcza etnograficznych. Martyn Hammersley i Paul Atkinson w odniesieniu do badañ terenowych formu³uj¹ zasadê przewidywania konsekwencji
w³asnych posuniêæ dla przysz³ych badañ: etnograf ma wobec swoich kolegów-badaczy etyczny obowi¹zek pilnowania, aby dany teren nie zosta³ »spalony« (Hammersley, Atkinson 2000: 280). Spalenie terenu najczêciej jest
rezultatem kwestionowania przez badanych lub tzw. odwiernych wczeniejszych rezultatów badawczych lub sposobów eksplorowania rodowiska.
Zakres pytañ kwestionariuszy ankiet czy wywiadów czêsto dotyczy prywatnych trosk ludzi, w tym zagadnieñ intymnych relacji, co wzbudza liczne
zastrze¿enia metodologiczne i etyczne, ale nie zawsze powstrzymuje realizatorów badañ przed wykonaniem badania. Zw³aszcza ³atwoæ tworzenia narzêdzi ilociowych, która przysz³a wraz z powstaniem licznych firm i portali
oferuj¹cych wsparcie przy tworzeniu kwestionariuszy i zliczaniu wyników
ilociowych, oraz pozornie nieograniczony dostêp do wirtualnych respondentów zachêca studentów pedagogiki, psychologii, socjologii i innych kierunków do umieszczania anonsów i zaproszeñ do wype³niania kwestionariuszy. Jednoczenie spada poziom analiz i interpretacji dokonywanych na
podstawie wyników badañ nie zawsze metodologicznie poprawnych. Nie jest
to zjawisko zwi¹zane wy³¹cznie z eksplorowaniem zagadnienia niepe³nosprawnoci. Ma ono wymiar uniwersalny. Barbara Fatyga opisuje go has³em ka¿niepe³nosprawnoci¹ stanowi¹ marginalny nurt socjologicznych rozwa¿añ. Jeli przyjmiemy tê tezê jako
prawdziw¹, mo¿na siê zastanowiæ, czy nie istnieje zasadniczy stan asynchronii rozwoju (przynajmniej
w sensie ilociowym) studiów z zakresu socjologii praktycznej kosztem socjologii akademickiej (stosuj¹c
terminologiê M. Burawoya [2009]). Rezultatem takiego stanu by³by brak uporz¹dkowanej i pog³êbionej
refleksji nad zgromadzonymi danymi empirycznymi (i sposobem ich pozyskania). Zadaniem badawczym
jest w tej sytuacji równie¿ sprawdzenie udzia³u poszczególnych dyscyplin w produkowaniu doniesieñ
empirycznych i budowaniu pola niepe³nosprawnoci (w Polsce jest to pole zagospodarowane w du¿ej
czêci przez analizy pedagogów).
4
Niektóre rozmówczynie z oburzeniem przytacza³y propozycjê studentek psychologii, które na podstawie zgromadzonych wyników badañ chcia³y napisaæ poradnik dla niepe³nosprawnych matek. Kobiety
odebra³y to jako skrajny protekcjonalizm i nieodpowiedzialnoæ ze strony m³odych osób.
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dy mo¿e sobie trzasn¹æ ankietkê, co skutkuje z³udnym i szkodliwym przekonaniem [ ], i¿ nic prostszego ni¿ ow¹ [ ] ankietkê skonstruowaæ. Nie trzeba
dodawaæ, ¿e skutki tych dzia³añ s¹ op³akane (Fatyga 2014: 49). W zamian za
czas powiêcony na wype³nienie kwestionariusza oferuje siê respondentom
formu³owanie przez badaczy poradników typu jak ¿yæ (w omawianym
wypadku jak maj¹ funkcjonowaæ jako osoby niepe³nosprawne) czy tworzenie zaleceñ zmian w sferze publicznej.
Równie¿ badania jakociowe nara¿one s¹ na obni¿enie ich jakoci, zw³aszcza ¿e niektóre techniki, na przyk³ad wywiad pog³êbiony, cechuje niedookrelonoæ metodologiczna, co niesie ryzyko uproszczeñ, szczególnie w sytuacji
zlecania realizacji badañ podmiotom komercyjnym (Miñski 2017: 31). Uwe
Flick twierdzi wrêcz, ¿e nieetyczne jest prowadzenie badañ jakociowych,
których autorzy nie powiêcili czasu na zagwarantowanie ich jakoci ani na
upewnienie siê, ¿e spe³niaj¹ one dostatecznie kryteria dobrej praktyki naukowej (Flick 2011: 32). Tylko dobre badania (tj. rzetelne naukowo) maj¹
uzasadnienie etyczne ze wzglêdu na lokowany w nich czas oraz wysi³ek badanych i badaczy.
Badacze, zw³aszcza ci mniej dowiadczeni, nierzadko postêpuj¹ tak, jakby nie zauwa¿ali, ¿e niepe³nosprawnoæ staje siê kwesti¹ polityczn¹, a oni
sami  poprzez sposób organizacji badañ i ich komunikowanie  staj¹ siê
agentami (potencjalnej) zmiany spo³ecznej. Zostaj¹ zaklasyfikowani jako
motorniczy lub hamulcowi przeobra¿eñ nie tylko przez spo³ecznoæ
naukow¹, ale równie¿  co niezwykle istotne  przez rodowisko badanych
(por. Barnes 1996). Dzieje siê tak, poniewa¿ badania odnosz¹ce siê do spornych kwestii spo³ecznych po prostu nie mog¹ byæ w pe³ni obiektywne, zw³aszcza jeli ich wyniki mog¹ s³u¿yæ jako argumenty w sporach ideologicznych
(Babbie 2003: 531). W tym wypadku sporn¹ kwesti¹ jest zakres i forma
otwarcia instytucji ¿ycia spo³ecznego i struktur spo³ecznych dla osób z niepe³nosprawnoci¹. Podobnie jak w oddolny sposób, w wyniku dzia³alnoci
cz³onków organizacji pozarz¹dowych (g³ównie brytyjskich), sformu³owano
postulaty modelu spo³ecznego (Barnes 2012), tak samo te¿ rodowisko osób
niepe³nosprawnych (niezwykle zró¿nicowane) stawia coraz czêciej ¿¹dania
wobec badaczy w zakresie udostêpniania im procesu badawczego i wyników
badañ. Obiekt badañ  osoby z niepe³nosprawnoci¹  emancypuje siê jako
podmiot, co dla procesu badawczego oznacza uwzglêdnienie aktora, który
chce przemówiæ we w³asnym imieniu i koniecznoæ stworzenia odpowiednich do tego warunków.
Grupow¹ si³ê ¿¹dania bycia uznanym za ekspertów od w³asnego ¿ycia
pozna³am podczas spotkania konsultacyjnego, prowadzonego w ramach projektu ewaluacji wdra¿ania postanowieñ Konwencji o prawach osób niepe³167
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nosprawnych (KPON) w Polsce5 . Obserwowa³am wówczas oburzenie osób
niepe³nosprawnych, konsultuj¹cych propozycje zmian prawnych, gdy odkry³y,
¿e ich wczeniejsze sugestie, wyra¿one potrzeby, wskazane problemy zebrane przez prowadz¹cych projekt, nie zosta³y uwzglêdnione przez twórców
dokumentów powsta³ych w ramach dzia³añ projektowych. Zarzucono autorom konsultowanych zapisów protekcjonizm, wynikaj¹cy z braku szacunku
dla wyra¿onego g³osu zainteresowanej grupy, jej uprzedmiotowienie oraz
fasadowoæ dzia³añ, co do zasady maj¹cych przyspieszyæ wdro¿enie zapisów
KPON, akcentuj¹cej przecie¿ obywatelskie prawa osób niepe³nosprawnych
i wynikaj¹ce z nich obowi¹zki pañstwa oraz spo³eczeñstwa.

Oddanie g³osu badanym jako wyzwanie procesu badawczego
Uwzglêdnienie nowych politycznych okolicznoci prowadzenia badañ nad
niepe³nosprawnoci¹ wymaga od badacza refleksji nad w³asn¹ rol¹ i postaw¹
w procesie badawczym oraz nad dostêpnoci¹ procesu badawczego dla osób
z niepe³nosprawnoci¹. W myl za³o¿eñ studiów nad niepe³nosprawnoci¹
ju¿ sama sprawnoæ badacza i wynikaj¹ca z niej perspektywa grupy wiêkszociowej utrudnia osi¹ganie emancypacyjnego charakteru badañ. Krytycznie
nastawieni teoretycy niepe³nosprawnoci podkrelaj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ s³yszane tylko wówczas, gdy mówi¹ o sprawach, które chce us³yszeæ sprawna wiêkszoæ (Hosking 2008: 12). Sprawny badacz staje siê przeszkod¹ w procesie badawczym, dlatego musi go projektowaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy swoje ograniczenia percepcyjne i kognitywne oraz otwieraj¹c go dla osób niepe³nosprawnych. W mojej opinii imperatyw oddania g³osu osobom niepe³nosprawnym nie mo¿e jednak oznaczaæ odebrania prawa
do zabrania g³osu przez sprawnego badacza. Interpretuje go jako wymóg
zachowania bezg³onoci w procesie badawczym, tak aby rozmówcy nie
poczuli siê jak przedmiot wiedzy innych, ale podmiot, którego wiedza i rozumienie, wynikaj¹ce z dowiadczenia, traktowane jest powa¿nie (por. Lister 2007). Wiedza z pierwszej rêki jest priorytetem, ale pozycje badanego
i badacza powinny byæ kszta³towane wed³ug zasady win-win: ¿adna ze stron
 prowadz¹c rozmowê  nie czuje siê niekomfortowo; ani sprawny badacz
ze strony swojego interlokutora nie powinien odczuwaæ niechêci czy wzgardy jako cz³owiek bez niepe³nosprawnoci i przedstawiciel grupy wiêkszociowej ani niepe³nosprawny rozmówca nie powinien odczuwaæ litoci ba5
Konsultacyjna debata tematyczna Rodzina, zorganizowana w ramach projektu Wdra¿anie Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych  wspólna sprawa 2 padziernika 2017 r. w Warszawie. Autorka by³a uczestnikiem debaty i prac warsztatowych.
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dacza, jego pogardy czy nadmiernej admiracji ze wzglêdu na swój stan zdrowia i sprawnoci.
Wydaje siê, ¿e minimum warunków, które powinny zostaæ uwzglêdnione
w procesie gromadzenia danych, aby rzeczywicie oddaæ g³os badanym, to
powi¹zanie ze sob¹ dostêpnoci procesu badañ dla osób niepe³nosprawnych
(por. Kowalska, Król, Migalska, Warat 2014) z refleksyjn¹ postaw¹ pe³nosprawnego badacza, który rozwa¿a ryzyko wyst¹pienia etnocentryzmu (por.
Niedbalski 2016: 4142).

Etnocentryzm badacza  etnocentryzm badanych
Kontakt pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych kategorii spo³ecznych,
opartych na odmiennych kodach kulturowych, rodzi koniecznoæ przyjêcia
okrelonej definicji sytuacji i pozycjonowania siê wzglêdem siebie. Jakub
Niedbalski, relacjonuj¹c swoje dowiadczenia jako sprawnego badacza wród
niepe³nosprawnych rozmówców, wskazuje na problem postawy etnocentrycznej, która [ ] oznacza zatem mniej czy bardziej niewiadome postrzeganie
innych osób w odniesieniu do w³asnych kategorii poznawczych oraz ocenienie ich zachowañ zgodnie z przyjêtym systemem wartoci. Z takim problemem borykaj¹ siê tak¿e badacze, którzy podejmuj¹ nieustanne próby podtrzymywania neutralnoci oraz obiektywizmu swoich dzia³añ, a mimo to nie
s¹ w stanie zupe³nie odizolowaæ siê od w³asnych ¿yciowych dowiadczeñ,
przez co na badanych patrz¹ przez pryzmat wyznawanych wartoci oraz przyjêtych przekonañ (Niedbalski 2016: 41).
Etnocentryzm w wypadku badañ wród osób niepe³nosprawnych wynika z nieuwiadomionego przez badacza postrzegania siebie jako lepszego od badanych, bo nienosz¹cego piêtna. ¯ycie pozbawione bólu czy upoledzenia daje  w opinii pe³nosprawnej osoby  wiêksz¹ niezale¿noæ
i sprawczoæ przekszta³cania rzeczywistoci. Niedbalski podkrela tak¿e trudnoæ postrzegania wiata z perspektywy osoby niepe³nosprawnej, zw³aszcza ¿e etnocentryzm uruchamia mechanizm wyolbrzymiania ró¿nic i deprecjonowania cech grupy odmiennej od naszej. Podobne zastrze¿enie
formu³uj¹ socjologowie krytyczni, eksploruj¹cy zjawisko niepe³nosprawnoci, pisz¹c o zniekszta³ceniach postrzegania osób niepe³nosprawnych jako
osób zale¿nych, nieszczêliwych i bezwartociowych (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2017). Z kolei feministycznie zorientowane badaczki dodaj¹, ¿e
cechy przypisywane spo³ecznie osobom niepe³nosprawnym, a obsadzaj¹ce
je w roli ofiary, uruchamiaj¹ protekcjonalne podejcie, widoczne zarówno
w teorii, jak i praktyce, co wyklucza wys³uchanie g³osu badanych (Kowalska, Król, Migalska, Warat 2014). Mo¿e wp³yn¹æ te¿ na sposób i treæ for169
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mu³owania zaleceñ zmian, szczególnie gdy nie s¹ one konfrontowane
z badanymi.
Refleksyjna postawa badacza mo¿e umo¿liwiæ analizê, a nastêpnie kontrolowanie w³asnych emocji i praktyk podejmowanych w trakcie procesu
badawczego. Kolejne kontakty z przedstawicielami grupy o odmiennych
praktykach spo³ecznych wynikaj¹cych z ontologii bycia niepe³nosprawnym
mog¹ pomóc w zaprzestaniu dowiadczania w³asnej kultury jako centralnej
do rzeczywistoci (central to reality) i w wypracowaniu tzw. wra¿liwoci
miêdzykulturowej, stanowi¹cej kompetencjê spo³eczn¹ niezbêdn¹ do przyjêcia postawy etnorelatywistycznej, tj. dowiadczania w³asnych przekonañ
i zachowañ jako jednej z mo¿liwych organizacji rzeczywistoci (Bennett 2004).
Jest to proces fazowy, rozci¹gniêty w czasie, w którym osi¹gniêcie postawy
tzw. minimalizmu (trywializowanie ró¿nic i wyszukiwanie podobieñstw kulturowych) przygotowuje grunt pod postawê otwartoci i gotowoci poznania. Postawa etnorelatywistyczna musi te¿ byæ poddana autorefleksji, poniewa¿ zaanga¿owanie badacza w nowe praktyki kulturowe ma swoje
konsekwencje: mo¿e prowadziæ do zanegowania w³asnej kultury, a w rezultacie do nowego etnocentryzmu. W kontekcie omawianego problemu
panowanie nad procesem badawczym oznacza panowanie nad w³asnymi
emocjami i procesem poznawczym.
Etnocentryzm mo¿e wyst¹piæ równie¿ i po stronie indagowanych, którzy
potraktuj¹ badacza jako przedstawiciela obcej kultury, nieznaj¹cego jêzyka
i kodów kulturowych w³aciwych ich spo³ecznoci. Tak¹ sytuacjê opisuj¹ badaczki kobiet z niepe³nosprawnociami, tj. niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych:
W warsztatowej grupie kobiet G³uchych to badaczka okazywa³a siê osob¹
z deficytem  niekompetencj¹ komunikacyjn¹, wymagaj¹ca dostosowania
w postaci t³umacza (Kowalska, Król, Migalska, Warat 2014: 242). Równie¿
dane zebrane w procesie badañ w 2017 r. wskazuj¹ uwarunkowania etnocentryzmu po stronie badanych w odniesieniu do osób identyfikuj¹cych siê
ze spo³ecznoci¹ G³uchych i jej kultur¹6. Przedstawiciele Stowarzyszenia

6
Jako G³uchych (wielka litera) okrela siê osoby, które identyfikuj¹ siê z mniejszoci¹ jêzykowo-kulturow¹ dowiadczaj¹c¹ upoledzenia s³uchu. Podkrela siê, ¿e osoby G³uche tworz¹ zbiorowoæ pos³uguj¹c¹ siê w³asnym jêzykiem (migowym), w której obowi¹zuj¹ okrelone, swoiste normy, przekonania
i wartoci. Pierwsze badania nad odrêbnoci¹ jêzykow¹ tej grupy rozpoczê³y siê w USA w latach piêædziesi¹tych XX w. (zob. Sak red. 2014). W dalszej czêci artyku³u bêdê u¿ywa³a wielkiej litery dla podkrelenia tego kontekstu wy³aniania siê to¿samoci grupowej.
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CODA Polska, S³ysz¹ce Dzieci  Nies³ysz¹cy Rodzice7 w jednym z wywiadów badawczych podkrelali niechêæ niektórych osób G³uchych do kontaktów z przedstawicielami wiata s³ysz¹cych. Ludzie s³ysz¹cy, definiowani
w kategoriach dominuj¹cej wiêkszoci, postrzegani s¹ jako zagra¿aj¹cy dla
G³uchych ze wzglêdu na (potencjalne) wywieranie presji na usprawnienie
s³uchu i mowy w medyczno-biologicznym rozumieniu upoledzenia. Dzia³ania s³ysz¹cej wiêkszoci interpretowane s¹ w kategoriach naruszenia bezpieczeñstwa ontologicznego osób nies³ysz¹cych i niemówi¹cych. S³ysz¹cy
badacz oceniany bywa jako intruz nierozumiej¹cy niuansów i komunikatów
charakterystycznych dla osób migaj¹cych, jak i specyficznego po³o¿enia
G³uchych w spo³eczeñstwie.
Trudnoæ dotarcia do rozmówców mo¿na minimalizowaæ poprzez przeprowadzenie negocjacji z »odwiernymi« (Hammerslay, Atkinson 2000: 141),
czyli osobami, które u³atwi¹ wejcie w badane rodowisko, rekomenduj¹c
projekt czy osobê badacza lub wskazuj¹c pierwszych rozmówców. W wypadku
omawianego projektu badawczego dotycz¹cego rodzicielstwa osób z niepe³nosprawnociami pomocne okaza³o siê nawi¹zanie kontaktów z organizacjami zrzeszaj¹cymi i wspieraj¹cymi osoby z ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnoci¹. Stowarzyszenia i fundacje informowa³y o projekcie, anonsowa³y dzia³ania
badawcze i zachêca³y swoich cz³onków (nie imiennie) do udzia³u w badaniu
(z zachowaniem zasady dobrowolnoci). Negocjacje z odwiernymi okazywa³y siê trudne, poniewa¿ badacze spotykali siê z oporem przedstawicieli
niektórych organizacji, wywo³anym obaw¹ przed potencjalnym wykorzystaniem.
Dyskusja dotycz¹ca wykorzystywania osób badanych przez naukowców
zwi¹zana jest z zarzutami czynionymi przez czêæ rodowiska naukowego, ¿e
badacze nadu¿ywaj¹ swojej wy¿szej spo³ecznej pozycji, aby zawrzeæ korzystny dla siebie uk³ad i pozyskaæ potrzebne informacje. Badani nie otrzymuj¹
nic w zamian, a naukowcy buduj¹ kariery na podstawie zdobytych danych
(ibidem, s. 278279). Problem wykorzystywania badanych nie jest jednoznacznie rozstrzygniêty, a badaczom zaleca siê wra¿liwoæ etyczn¹ i starannoæ w dopilnowaniu, aby badani ludzie nie byli wykorzystywani, choæ
7
Stowarzyszenie CODA Polska, S³ysz¹ce Dzieci  Nies³ysz¹cy Rodzice powsta³o w 2010 r. Cz³onkowie Stowarzyszenia spotykaj¹ siê, by dzieliæ siê swoimi dowiadczeniami z funkcjonowaniem w wiecie
ciszy i dwiêku. Sytuacja dzieci s³ysz¹cych, wychowywanych w rodzinach z nies³ysz¹cymi matkami i ojcami jest specyficzna, o czym od lat siedemdziesi¹tych XX w. informuj¹ doniesienia badawcze na wiecie.
Stowarzyszanie CODA Polska upowszechnia te informacje i dowiadczenia swoich cz³onków wród specjalistów pracuj¹cych z rodzinami osób niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych, a tak¿e pracuje z nies³ysz¹cymi
rodzicami i ich s³ysz¹cymi dzieæmi. Wiêcej zob. http://www.codapolska.org/strona-glowna/ (dostêp:
21.08.2018). Wspomniany w tekcie wywiad z przedstawicielkami CODA Polska zosta³ przeprowadzony
w lipcu 2017 r. w siedzibie ISP, w Warszawie.
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pozostaje to kwesti¹ indywidualnego os¹du, który mo¿e zostaæ zakwestionowany (Hammerslay, Atkinson 2000: 288). W przytoczonym przeze mnie
przyk³adzie aktorzy zbiorowi (organizacje) obawiali siê na³o¿enia obowi¹zków, które nie zostan¹ op³acone  w imiê realizowania przez nich instytucjonalnej misji wspierania osób niepe³nosprawnych. Nie bez znaczenia by³y te¿
uwarunkowania polityczne (tocz¹ca siê dyskusja o warunkach wdra¿ania
KPON) i wiadomoæ aktywistów o koniecznoci dokonania zmian w polityce publicznej. Sytuacja, kiedy sprawny badacz otrzymuje finansowanie z instytucji publicznej, aby badaæ rodowisko osób niepe³nosprawnych i zwraca
siê o pomoc do z regu³y niedofinansowanych obywatelskich organizacji osób
niepe³nosprawnych, definiowana by³a jako przejaw dominacji sprawnych
obywateli i ignorowania potencja³u organizacji pozarz¹dowych oraz ich niepe³nosprawnych cz³onków (którzy maj¹ wiedzê niedostêpn¹ badaczowi).
Interpretowano to jako przejaw odsuwania rodowiska osób niepe³nosprawnych od dostêpu do wp³ywów i pieniêdzy. W efekcie badacze podjêli próby
równowa¿enia stosunku, takie jak minimalizowanie nak³adów czasu i zaanga¿owania po stronie organizacji oraz zaproponowanie statusu partnerów
dzia³añ projektowych, co pomog³o w nawi¹zaniu wspó³pracy i usprawnieniu procesu rekrutacji rozmówców.
Odrzucenie badacza jako reprezentanta opresywnej wiêkszoci uniemo¿liwia czy ogranicza proces badawczy. Istnieje ryzyko, ¿e wszelkie dane, które
ewentualnie zostan¹ pozyskane, bêd¹ zniekszta³cone (pragmatycznie wyselekcjonowane, fa³szowane itd.). To wymusza szukanie mo¿liwoci dotarcia do
informacji w sposób akceptowalny przez rozmówców, przy poszanowaniu ich
wartoci oraz norm. Bezporednio zagadnienie to wi¹¿e siê z dostêpnoci¹
procesu badawczego, a nastêpnie z komunikowaniem jego wyników.

Wielowymiarowa dostêpnoæ i powi¹zane z ni¹ etyczne dylematy
Dostêpnoæ procesu badawczego, a tak¿e wyników badañ, jest zagadnieniem podnoszonym przez zwolenników studiów nad niepe³nosprawnoci¹
w duchu aktywizmu. Oddanie g³osu, czyli sytuacja wypowiadania siê we
w³asnym imieniu, przy u¿yciu w³asnego jêzyka i kodów kulturowych, wymaga wdro¿enia organizacyjnych i metodologicznych innowacji przyjaznych
badanym.
Dostêpnoæ procesu badawczego w sensie organizacyjnym oznacza zapewnienie przystêpnoci: architektonicznej (dostosowanie budynków  miejsc
spotkañ); czasowej (np. z uwzglêdnieniem pór brania i wp³ywu leków na
funkcjonowanie rozmówców) oraz komunikacyjnej (jêzyk migowy, jêzyk
uproszczony czy alternatywna komunikacja). Kwestia komunikacji z bada172
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nymi jest przy tym wyzwaniem organizacyjno-metodologicznym. Przyk³adowo, osoba projektuj¹ca badania musi zdecydowaæ, czy dopuszcza mo¿liwoæ
obecnoci t³umacza jêzyka migowego podczas wywiadu z osobami nies³ysz¹cymi i niedos³ysz¹cymi. Jest to osoba trzecia, która mo¿e zak³óciæ przekaz
i strukturê interakcji w dwojaki sposób: (1) poprzez zniekszta³cenia wynikaj¹ce ze stopnia znajomoci jêzyka migowego przez t³umacza i osobê badan¹
(uproszczone lub b³êdne t³umaczenia), (2) ze wzglêdu na strukturê sytuacji,
czyli zak³ócenie relacji twarz¹ w twarz w oczekiwanej konfiguracji jeden na
jeden (dominacja po stronie badacza i t³umacza). Z ostatni¹ kwesti¹ wi¹¿e
siê te¿ ryzyko naruszenia zasady poufnoci badañ, gdy badacz  znaj¹c swojego rozmówcê  obiecuje nie ujawniaæ uzyskanych od niego informacji (Babbie 2003: 518). W wypadku przeprowadzania wywiadów w obecnoci t³umacza minimalizowanie niebezpieczeñstwa z³amania zasady poufnoci mo¿na
osi¹gn¹æ, odwo³uj¹c siê do etyki zawodu t³umacza oraz przeprowadzaj¹c
szkolenia dotycz¹ce jego etycznej odpowiedzialnoci w odniesieniu do realizowanego projektu badawczego.
Metodologia studiów nad niepe³nosprawnoci¹ i Deaf Studies (bêd¹cych
w Polsce nowoci¹) zaleca wyeliminowanie tego typu porednictwa w pozyskiwaniu danych. Autorzy rozwijaj¹cy studia o g³uchocie akcentuj¹, ¿e w³aciwym kierunkiem dzia³añ jest zwiêkszenie uczestnictwa nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych badaczy w tworzeniu metodologii i teorii w ramach Deaf
Studies oraz w procesie realizacji badañ (Kusters, De Meulder, OBiren 2017).
Nie kwestionuj¹c wk³adu s³ysz¹cych badaczy w rozwój Deaf Studies, podkrela siê jednoczenie, ¿e nik³y udzia³ niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych naukowców w tworzeniu subdyscypliny jest wynikiem trudnoci w sprostaniu
wymogom edukacji opartej na jêzyku mówionym, co wyklucza te osoby, które
takich kompetencji posi¹æ nie mog¹ (zw³aszcza przy niskim poziomie rozwoju szkolnictwa dla osób g³uchych). Podstaw¹ g³ównego nurtu teoretyzowania jest jêzyk mówiony, czego zasadnoæ podwa¿aj¹ g/G³usi badacze. Sprawni badacze nie s¹ w stanie w pe³ni zauwa¿yæ problemów i niuansów ¿ycia
w wiecie ciszy. Nie zawsze dostrzegaj¹ wk³ad niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych osób w tworzenie ludzkiej ró¿norodnoci: przez bioró¿norodnoæ, odmiennoæ lingwistyczn¹ i kulturow¹, przekszta³canie ludzkich wytworów (architektura czy technologia). Badacze g/G³usi wnosz¹ now¹ wra¿liwoæ
badawcz¹  g³uchy kapita³ (deaf capital) czy g³uchy zysk (deaf gain) w proces
teoretyzowania i konceptualizowania oraz realizowania badañ. Wynika to ze
specyficznych onotologii sposobów bycia w g³uchocie (deaf ways of being), kszta³tuj¹cych dowiadczenie ¿yciowe badacza i badanych. G³usi naukowcy i g³usi uczestnicy badañ tworz¹ dynamiczne relacje, w których poszukuje siê mo¿liwoci wspó³pracy i wzmocnienia wiêzi grupowych.
173
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W tej perspektywie s³ysz¹cy badacz mo¿e zak³óciæ proces badawczy, dlatego we wspomnianym ju¿ wczeniej projekcie (z lat 20162017) zdecydowalimy siê na przeszkolenie G³uchej osoby, komunikuj¹cej siê w polskim
jêzyku migowym, w celu przeprowadzenia wywiadów z osobami niedos³ysz¹cymi i nies³ysz¹cymi. W ten sposób wyeliminowano udzia³ osób trzecich
podczas przeprowadzenia badania. Rozmowy zarejestrowano za pomoc¹
trzech kamer, a nastêpnie zapis transkrybowano na jêzyk polski. Zauwa¿ylimy te¿, ¿e zdobyty materia³ by³ bogaty i pe³en w¹tków, które nie pojawi³yby
siê, gdybymy przeprowadzali wywiad, opieraj¹c siê na strukturze wiedzy
s³ysz¹cych badaczy i przy udziale t³umacza, zw³aszcza gdyby by³a nim osoba
s³ysz¹ca (stawianie pytañ dodatkowych i oddanie niuansów odpowiedzi).
W literaturze przedmiotu podkrela siê odmienne kompetencje s³ysz¹cych
t³umaczy jêzyka migowego i ich g/G³uchych kolegów. Ci ostatni znakomicie
sprawdzaj¹ siê zarówno w wypadku prowadzenia rozmów z osobami nies³ysz¹cymi, jak i g³uchoniewidomymi. Maj¹ oni du¿¹ intuicjê komunikacyjn¹
w kontakcie z ró¿nymi formami przekazu wizualno-przestrzennego, co
pozwala na szybsze i dok³adniejsze rozumienie przekazu odbiegaj¹cego od
norm standardowego jêzyka migowego (Kalata-Zaw³ocka 2014: 46). Ponadto
obok natywnej znajomoci jêzyka migowego i zwi¹zanej z ni¹ umiejêtnoci¹ dostosowywania siê do ró¿norodnych form komunikacji wizualno-przestrzennej, ich atutem jest tak¿e wra¿liwoæ na dotyk oraz rozwiniêta zdolnoæ postrzegania wzrokowego i organizacji przestrzennej (ibidem).
Istotne jest zatem uwzglêdnienie na etapie projektowania badañ takiej
rekrutacji badaczy (lub przygotowanie odpowiedniego szkolenia osób zdobywaj¹cych informacje), aby mogli oni bez szkód dla badañ, a przede wszystkim dla badanych, prowadziæ rozmowy. Dotyczy to nie tylko osób g/G³uchych. Odnosi siê te¿ do rozmówców z innymi rodzajami niepe³nosprawnoci:
projektuj¹cy badania powinni uwzglêdniæ udzia³  wra¿liwych na etyczne
wymogi prowadzenia badañ spo³ecznych  przedstawicieli innych ni¿ socjologia dyscyplin, na przyk³ad psychologów, którzy czuwaj¹ nad kondycj¹ psychiczn¹ rozmówców dowiadczaj¹cych zaburzeñ psychicznych czy pedagogów przygotowanych do komunikowania siê w jêzyku uproszczonym czy
w formach alternatywnych, miêdzy innymi z osobami z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. W wypadku obu wymienionych grup rozmówców, tj. osób
niepe³nosprawnych psychicznie i intelektualnie, ³atwo mo¿e dojæ do naruszenia normy dotycz¹cej zakazu krzywdzenia badanego ze wzglêdu na konflikt pomiêdzy standardami metodologicznymi i dotycz¹cymi jakoci danych
(wymóg szczegó³owych i rzetelnych informacji, uzyskiwanych niekiedy
w d³ugim procesie badawczym) a etycznym zaleceniem troski o komfort badanego (por. Flick 2011: 3233). Nierzadko istnieje ryzyko szkody, zwi¹za174
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nej z zachwianiem stabilnoci emocjonalnej i psychicznej rozmówcy (np. wywo³anie tematów dra¿liwych dla badanego lub traumatycznych wspomnieñ),
a nawet jego zdrowia. W konsekwencji uczestnictwo w badaniu mo¿e staæ
siê dla badanego ród³em d³ugotrwa³ego cierpienia (Babbie 2003: 517). Jest
to te¿ du¿e obci¹¿enie emocjonalne dla badacza, który mo¿e byæ nieprzygotowany na konsekwencje prowadzenia rozmowy w sytuacji kruchoci emocjonalnej swojego rozmówcy lub w wyniku retrospektywnego wywo³ania
krzywd doznanych w przesz³oci (np. nadu¿yæ seksualnych ze strony innych
ludzi; z takim przypadkiem mielimy do czynienia podczas prezentowanych
badañ dotycz¹cych rodzicielstwa osób niepe³nosprawnych). Dobrze, aby
badacz zdoby³ odpowiednie kompetencje i umiejêtnoci przyjêcia trudnych
dowiadczeñ rozmówcy bez szkody dla siebie.
Innym rodzajem wyzwania jest kwestia udzielania wiadomej zgody na
badanie, kardynalny etyczny wymóg badañ spo³ecznych. Bywa on trudno
osi¹galny w wypadku osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Wyra¿enie
wiadomej zgody wymaga posiadania przez rozmówcê odpowiedniej wiedzy
na temat przedmiotu badania oraz w odniesieniu do prawa do wycofania siê
z niego w dowolnym momencie, a tak¿e braku presji ze strony badacza czy
innych osób na przeprowadzenie badania (Maciejewska-Mroczek, Reimann
2016). Nie zawsze, pomimo t³umaczeñ dotycz¹cych dobrowolnoci udzia³u
w badaniach, badacz ma przekonanie, ¿e rozmówca zrozumia³ sytuacjê spo³eczn¹ wywiadu, a osoby trzecie nie wywieraj¹ presji. W takim wypadku, jak
proponuje Babbie (2003: 516), nale¿y jeszcze w wiêkszym stopniu dbaæ
o zachowanie innych norm etyki, a zw³aszcza zasady niekrzywdzenia badanych. Sam fakt zapytania niepe³nosprawnych intelektualnie rozmówców
o zgodê na udzia³ w badaniach, mimo ¿e jest standardowym zabiegiem badawczym, jest wyrazem ich upodmiotowienia. W tym wypadku, podobnie
jak w sytuacji dzieci w roli badanych, wyra¿enie zgody spe³nia dodatkowo
funkcjê performatywn¹ (por. Maciejewska-Mroczek, Reimann 2016: 51).
W aspekcie badañ z udzia³em rozmówców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ pojawia siê równie¿ problem obecnoci osób trzecich  zarówno
jako t³umaczy, na przyk³ad gdy jest to rodzaj alternatywnej komunikacji,
a specyficzne, indywidualne techniki sygnalizacji znaj¹ wy³¹cznie opiekunowie, jak i jako dodatkowych nieplanowanych, a zak³ócaj¹cych tok badania
interlokutorów. Czêsto, pomimo prób prowadzenia samodzielnej rozmowy
z osob¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie, badacz jest wik³any w komentarze
i próby zaw³aszczenia wywiadu przez opiekuna prawnego. Nie zawsze jest
mo¿liwe ograniczenie wp³ywu osób trzecich na odpowiedzi wybranego rozmówcy i uzyskanie autentycznych wypowiedzi. Takie dowiadczenia by³y
udzia³em badaczki z naszego zespo³u, realizuj¹cej wywiady wród niepe³no175
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sprawnych rodziców. Pomimo jej wieloletniego dowiadczenia, przygotowania formalnego i kierunkowego bywa³a wci¹gana w wielostronny wywiad,
dominowany przez sprawnych cz³onków rodziny osoby niepe³nosprawnej.
Takie sytuacje odnotowane w notatkach badawczych traktowalimy nastêpnie jako dodatkowe dane z jawnej obserwacji. Same wypowiedzi rozmówcy
by³y analizowane i interpretowane ze szczególn¹ ostro¿noci¹.
Równie¿ na etapie upowszechniania wyników badañ mog¹ pojawiæ siê
problemy komunikacyjne z publicznoci¹ (m.in. z³o¿on¹ z by³ych rozmówców). Przyk³adowo, w trakcie trwania konferencji koñcz¹cej projekt Rodzicielstwo osób z niepe³nosprawnociami. Diagnoza i potrzebne zmiany (kwiecieñ 2018 r.) przedstawicielka niedos³ysz¹cych i nies³ysz¹cych uczestników
badañ zwróci³a uwagê, ¿e przekaz kierowany do tej grupy jest ma³o zrozumia³y. Powinien byæ formu³owany prostym, komunikatywnym jêzykiem,
powoli  ze wzglêdu na koniecznoæ t³umaczenia. Niedotrzymanie tych wymogów skutkuje wykluczeniem czêci zainteresowanych z dyskusji i zablokowaniem wiedzy, która powinna byæ im udostêpniona. By³ to b³¹d po stronie organizatorów konferencji i referuj¹cych badaczy, mimo ¿e staralimy siê
uczyniæ j¹ dostêpn¹ architektonicznie, komunikacyjnie (t³umacz, pêtla indukcyjna, odpowiedni zapis na slajdach) oraz ze wzglêdu na uwarunkowania rodzinne (opieka nad dzieæmi). Publiczne wniesienie uwag wiadczy te¿
o coraz wiêkszej wiadomoci osób z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu o przys³uguj¹cych im prawach i ujawnia rosn¹ce oczekiwania w stosunku do spo³eczeñstwa, które równie¿ reprezentuj¹ badacze.

Zakoñczenie: ryzyko uwiedzenia bie¿¹cym
klimatem politycznych zmian
Zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi w studiach o niepe³nosprawnoci,
formu³owanie zaleceñ zmian powinno odbywaæ siê przy czynnym udziale
badanych. Istotne, aby nie tylko upubliczniæ sprawy osób niepe³nosprawnych, ale i dodaæ ich g³osom si³y. Jeszcze dalej id¹ osadzone w obszarze Disablity Studies krytyczne studia nad niepe³nosprawnoci¹, w których przyjête
za³o¿enia teoretyczne s¹ samowiadomie upolitycznione (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2017: 33). Teoria ta tworzona jest w celu upe³nomocnienia
i osi¹gniêcia prawdziwego, a nie tylko formalnego, równouprawnienia (ibidem). Ma dostarczyæ dowodów do wprowadzenia zró¿nicowania polityk
wobec niepe³nosprawnoci, wychodz¹c poza binarne podzia³y na sprawnych
i niepe³nosprawnych.
Realizowany projekt badawczy, który ilustruje pojawiaj¹ce siê problemy
w okresie zmian paradygmatu rozumienia niepe³nosprawnoci, da³ naszym
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rozmówcom mo¿liwoæ opowiedzenia w³asnych historii i dawania wiadectwa swojego specyficznego istnienia w wiecie. Wielu rozmówców twierdzi³o, ¿e czuj¹ siê mniejszoci¹ w mniejszoci, rzadko bowiem osoby niepe³nosprawne zostaj¹ rodzicami. Wprawdzie efektem projektu nie by³o wspólne,
tj. przez badanych i badaczy, wypracowanie rekomendacji, jednak znalaz³a
siê w nim przestrzeñ do samodzielnego sformu³owania postulatów przez rodowisko osób niepe³nosprawnych. W trakcie trwania projektu odby³o siê
seminarium, na którym zaprezentowano wstêpne wyniki badawcze, a nastêpnie w grupach warsztatowych z³o¿onych z badaczy, niepe³nosprawnych
rodziców oraz przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych zrzeszaj¹cych osoby niepe³nosprawne, wypracowano postulaty zredagowane jako Karta Praw
Rodziców z Niepe³nosprawnociami8 . Sta³y siê one inspiracj¹ do opracowania zaleceñ koñcowych, które przedstawiono na konferencji finalizuj¹cej
projekt. W trakcie jej trwania odby³ siê panel dyskusyjny, na który zaproszono jako komentatorów rodziców z niepe³nosprawnoci¹. Wypowiedzi rodziców by³y niezwykle krytyczne w stosunku do istniej¹cych rozwi¹zañ i jednoczenie emancypacyjne: nawo³ywano do wniesienia trosk do publicznej agendy
tak, aby sta³y siê spo³ecznymi problemami. Tym samym wprowadzaj¹c temat
rodzicielstwa osób z niepe³nosprawnoci¹ do publicznego dyskursu, dalimy
podstawy stawiania ¿¹dañ zmian spo³eczno-politycznych uwzglêdniaj¹cych
rezultaty projektu.
To ponownie wprowadza zagadnienie politycznych kontekstów badañ.
Czasami jest tak, ¿e uprawianie nauki mo¿e zawieæ w sam rodek gwa³townego politycznego sporu (Babbie 2003: 532). Og³oszenie wyników badañ zbieg³o siê w czasie z protestem opiekunów doros³ych osób niepe³nosprawnych, który zainicjowano w budynku Sejmu RP w kwietniu 2018 r.
Zagadnienia niepe³nosprawnoci i osób z niepe³nosprawnoci¹ sta³y siê wówczas niezwykle atrakcyjnym medialnie tematem. Spowodowa³o to, ¿e badacze  proszeni o skomentowanie wyników projektu  byli automatycznie
wci¹gani w dyskusje o zasadnoci protestu i proszono ich o ocenê bie¿¹cej
sytuacji politycznej. Rezultaty badañ bywa³y przytaczane jako argumenty
w bie¿¹cym sporze ideologicznym. Jednoczenie gwa³townoæ dyskusji dotycz¹cej aktualnych wydarzeñ w Sejmie przys³ania³a kwestie koniecznego namys³u nad ogóln¹ spo³eczno-polityczn¹ strategi¹ dotycz¹c¹ niepe³nosprawnoci, uwzglêdniaj¹c¹ zró¿nicowanie tej grupy i z³o¿onoæ jej sytuacji
spo³ecznej. Zaistnia³o ryzyko, ¿e g³os rodziców  pomimo du¿ego zainte8
Seminarium pt. Rodzice z niepe³nosprawnociami w Polsce odby³o siê 29 listopada 2017 r.
w Warszawie. Karta Praw Rodziców z Niepe³nosprawnociami zosta³a zamieszczona w publikacji Wierzbicka-Wiszejko, Rac³aw, Wo³owicz-Ruszkowska red. 2018.
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resowania sprawami osób niepe³nosprawnych  zostanie zag³uszony przez
inne roszczenia spo³eczne, a ostatecznie zmarginalizowany w obszarze niepe³nosprawnoci.
W Disablity Studies, a zw³aszcza w obszarze krytycznych studiów nad
niepe³nosprawnoci¹, funkcjonuje imperatyw zmian spo³ecznych. Jednak
badacze obserwuj¹cy narastanie emancypacyjnych tendencji wród cz³onków
okrelonej grupy spo³ecznej powinni wykazaæ siê du¿¹ wyobrani¹ socjologiczn¹, uwa¿noci¹ i zdrow¹ podejrzliwoci¹ w stosunku do oferowanych
schematów wyjaniania wydarzeñ spo³ecznych, podawanych sugestywnie
nawet przez zbiorowoæ czy jej liderów, w imieniu której dokonuj¹ dekonstrukcji i spo³ecznej demistyfikacji. Po prostu, jak pisz¹ Martyn Hammerslay
i Paul Atkinson: warto sobie przypominaæ, ¿e badacz jest czêci¹ badanego
przez siebie wiata i w równej mierze co inni ludzie podlega ró¿norakim
pokusom, manipulacjom, ograniczeniom i s³abociom (Hammerslay, Atkinson 2000: 291). Równie¿ ja jako badaczka wielokrotnie zadawa³am sobie
pytanie i rozwa¿a³am, czy nie uwodzi mnie klimat bie¿¹cych politycznych
wydarzeñ, co rodzi ryzyko dokonania nadinterpretacji zebranych ju¿ danych.
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Mniejszoæ w mniejszoci. Macierzyñstwo kobiet
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹1
The goal of this article is to broaden social reflection regarding intellectually
disabled womens access to reproductive rights and the right to a family life.
Women with intellectual disability are discriminated in their access to reproductive rights and the right to a family life both at the level of social practice
and in legislation. This is manifested, among other things, in the challenging
of their right to take procreational decisions, in the constructing of a social
image of women with intellectual disability as unequivocally incompetent in
raising children, in intellectual disability being treated as an unqualified risk to
children, and in the curtailing of these womens say in regard to the raising of
their children. This is having numerous consequences, such as the abandoning
of sex education, greater supervision by the institution of social support, as
well as abuse of the procedure for depriving these women of their parental
rights.
Keywords: intellectual disability, reproductive rights, motherhood

Wstêp
Niepe³nosprawnoæ jest z³o¿onym zbiorem stanów i procesów, czêci¹
zdrowia cz³owieka. Zgodnie z definicj¹ Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych (Dz.U. 2012, poz. 1169, Preambu³a) jest ona pojêciem ewoluuj¹cym i wynika z interakcji miêdzy osobami z dysfunkcjami a barierami
wynikaj¹cymi z postaw ludzkich i rodowiskowymi, które utrudniaj¹ tym
osobom pe³ny i skuteczny udzia³ w ¿yciu spo³eczeñstwa, na zasadzie równoci z innymi osobami.
Niepe³nosprawnoæ intelektualn¹ zalicza siê do grupy zaburzeñ neurorozwojowych, mo¿e byæ rozwa¿ana jako metasyndrom kliniczny, czyli zespó³
objawów chrakteryzuj¹cy siê ograniczeniami w funkcjonowaniu intelektual-

1
Tekst powsta³ w ramach projektu Dowiadczania macierzyñstwa przez kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/17/B/HS6/04148).
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nym2, wp³ywaj¹cym na umiejêtnoci adaptacyjne cz³owieka i utrudniaj¹cym
mu realizacjê zadañ rozwojowych (Salvador-Carulla, Bertelli 2007). Nie stanowi ona ¿adnej okrelonej jednostki chorobowej, jest natomiast niejednorodn¹ grup¹ zaburzeñ o ró¿nej etiologii, obrazie klinicznym i przebiegu.
W spo³ecznej percepcji kryterium obni¿onego poziomu rozwoju poszczególnych sfer zamazuje jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech tej grupy 
ró¿norodnoæ funkcjonowania. Niepe³nosprawnoæ intelektualna jest zatem
bardzo pojemn¹ kategori¹, która g³ównie w po³¹czeniu z innymi cechami
czy stanami jednostek bêdzie okrela³a ich sytuacjê ¿yciow¹.Jedyne aktualnie dostêpne w Polsce statystyki dotycz¹ce liczby i struktury zbiorowoci
rodziców z niepe³nosprawnociami pochodz¹ z analiz G³ównego Urzêdu
Statystycznego na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, opartych na danych
pozyskanych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. Wynika
z nich, ¿e w roku spisowym mieszka³o w Polsce oko³o 345 tys. rodziców
z niepe³nosprawnociami wychowuj¹cych dzieci do osiemnastego roku ¿ycia, wiêkszoæ z nich ¿y³a w miastach (ponad 190 tys.). Najczêciej tworzyli
oni rodziny pe³ne (85% rodziców), samotnych ojców by³o 2%, a samotnych
matek prawie 13%. Blisko trzy czwarte rodziców z niepe³nosprawnociami
deklarowa³o jedno schorzenie (najczêciej narz¹du ruchu), nieco ponad 12%
 dwa schorzenia, z kolei dla 9% badanych nie uda³o siê tego ustaliæ. Dysponujemy równie¿ ogóln¹ informacj¹ o liczbie dzieci w rodzinach, w których
przynajmniej jeden rodzic by³ osob¹ niepe³nosprawn¹ prawnie lub biologicznie. Wynosi³a ona ponad 2 mln (Wiszejko-Wierzbicka, Rac³aw, Wo³owiczRuszkowska 2018). Wród rodziców z niepe³nosprawnociami znajduj¹ siê
matki z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, których dotycz¹ poni¿sze rozwa¿ania.

Czy niepe³nosprawnoæ intelektualna determinuje
kompetencje rodzicielskie?
Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ napotykaj¹ na wiele przeszkód
w tworzeniu i utrzymywaniu rodzin. Przeszkody te  stworzone g³ównie przez
politykê spo³eczn¹: system opieki nad dzieæmi, system prawa rodzinnego,
system wsparcia rodzin i spo³eczeñstwo  s¹ najczêciej wynikiem przekonañ
dotycz¹cych braku mo¿liwoci wychowywania dzieci przez te osoby.
2
Wyznaczany na podstawie oceny ogólnej sprawnoci intelektualnej (IQ) obni¿onej od redniej o co
najmniej dwa odchylenia standardowe. Przydatnoæ, zw³aszcza prognostyczna, oraz wartoæ diagnostyczna IQ
coraz czêciej podawane s¹ jednak w w¹tpliwoæ, mówi siê o trudnoci w traktowaniu wspó³czynnika IQ jako
adekwatnego miernika rzeczywistego funkcjonowania poznawczego. Wskanik IQ nie musi odzwierciedlaæ
kompetencji praktycznych oraz rozumowania w codziennych sytuacjach ¿yciowych (Bertelli i in. 2014).
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Przez wiele lat rodzice z niepe³nosprawnociami byli ignorowani zarówno w dyskursie spo³ecznym, jak i badaniach naukowych. W pierwszych badaniach dotycz¹cych rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (które
pojawi³y siê dopiero na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych)
koncentrowano siê na negatywnym wp³ywie niepe³nosprawnoci rodzica na
dobrostan dzieci, zwracano uwagê na trudnoci tej grupy w stworzeniu dziecku rodowiska sprzyjaj¹cego rozwojowi, wynikaj¹ce z obni¿onej umiejêtnoci adekwatnego reagowania na ich potrzeby oraz na k³opoty z podejmowaniem decyzji wynikaj¹cych z realizowania roli rodzicielskiej (m.in. Budd,
Greenspan 1981; Feldman 1994; Feldman, Sparks, Case 1993). W wiêkszoci badañ w tym okresie koncentrowano siê na identyfikacji rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, którzy nie zapewniali swoim dzieciom wystarczaj¹cej opieki, zamiast odnajdywaæ predyktory odpowiedniej opieki nad
dzieæmi, takie jak radzenie sobie i nabywanie umiejêtnoci (Heighway, KiddWebster, Snodgrass 1988). Równolegle zaczêto zastanawiaæ siê nad programami szkoleniowymi dla rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
i próbowano wdro¿yæ systemowe us³ugi, które pomog³yby z³agodziæ efekty
ni¿szych umiejêtnoci rodzicielskich matek i zwiêkszy³yby szanse na satysfakcjonuj¹c¹ opiekê i prawid³owy rozwój dziecka (m.in. Feldman i in. 2002;
Tymchuk i Andron 1988, 1992; Tymchuk i in. 1990a, 1990b). Nastêpnie
zaczêto podkrelaæ w badaniach znaczenie wsparcia oraz tego, w jaki sposób
obecnoæ co najmniej jednej znacz¹cej osoby w ich ¿yciu mo¿e pomóc rodzicom (m.in. McConnell i in. 1997; Tucker, Johnson 1989). Dowodzono
empirycznie, ¿e cz³onkowie tych sieci bêd¹ modelowaæ bardziej skutecznie
zachowania rodzicielskie i strategie rozwi¹zywania problemów, a tak¿e oferowaæ rodzicom emocjonalne i praktyczne wsparcie (m.in. Feldman i in. 2002;
Llewellyn 1995; McConnell, Llewellyn i Bye 1997; Walton-Allen, Feldman
1991).
Od tego czasu prowadzone s¹ badania, które wyranie pokazuj¹, ¿e zdolnoæ do skutecznego rodzicielstwa zale¿y od wielu czynników, które czêsto
maj¹ wiêkszy wp³yw na realizowanie roli rodzica ni¿ sama niepe³nosprawnoæ. O zdolnociach rodzicielskich nie mo¿na zatem wnioskowaæ wy³¹cznie na podstawie poziomu inteligencji, chyba ¿e wi¹¿e siê on z innymi rodowiskowymi, rodzinnymi lub indywidualnymi czynnikami (Field, Sanchez
1999). Do czynników tych zaliczamy: cechy dziecka, mniejsz¹ liczbê dzieci
w rodzinie, status spo³eczno-ekonomiczny, zdrowie psychiczne i fizyczne,
czynniki spo³eczne wp³ywaj¹ce na rodzicielstwo i zdolnoci adaptacyjne (pozostawanie w zwi¹zku, mieszkanie z dziadkami dziecka lub codzienne wsparcie
od dobrze funkcjonuj¹cej osoby doros³ej, odpowiedni¹ motywacjê i gotowoæ do akceptacji wsparcia ze strony us³ugodawców lub nieformalnych ró183
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de³, szkolenia zwiêkszaj¹ce umiejêtnoci rodzicielskie) (m.in. Belsky 1984;
Feldman 2002; Luckasson i wsp. 2002; Quinton, Rutter, Liddle, 1984; Tymchuk 1992).
Zmiany w paradygmatach badawczych zwi¹zane s¹ z redefinicj¹ zjawiska
niepe³nosprawnoci. Wspó³czenie odchodzi siê od mylenia o niepe³nosprawnoci w kategoriach wy³¹cznie deficytu zdrowia jednostki, który jest czynnikiem ryzyka i jest równoznaczny z ograniczeniami czy trudnociami, na rzecz
dostrzegania genezy niepe³nosprawnoci w organizacji ¿ycia spo³ecznego.
Stwierdza siê bowiem, ¿e ograniczenie aktywnoci cz³owieka w jakiej sferze
¿yciowej jest spowodowane tak¹ organizacj¹ spo³eczeñstwa, która nie bierze
pod uwagê potrzeb osób z niepe³nosprawnociami, tym samym wykluczaj¹c
je z ¿ycia spo³ecznego (UPIAS, British Council of Disabled People, za: Woniak 2008). W tym ujêciu niepe³nosprawnoæ staje siê kategori¹ nie medyczn¹, a polityczn¹, a podejcie to okrela siê spo³ecznym modelem niepe³nosprawnoci (Pamu³a, Szarota, Usiekniewicz 2018)
Kto mo¿e zostaæ rodzicem?
Zachodz¹ce zmiany maj¹ wymiar nie tylko teoretycznych dociekañ i zmiany paradygmatów mylowych, ale równie¿ praktyczny, dostrzegalny w nowych
strategiach polityk publicznych w obszarze niepe³nosprawnoci. Za egzemplifikacjê tych zmian postrzega siê ratyfikowan¹ przez Polskê w 2012 r. Konwencjê o prawach osób niepe³nosprawnych.
W art. 23 tej¿e Konwencji jest mowa o dyskryminacji osób z niepe³nosprawnociami w sprawach dotycz¹cych ¿ycia rodzinnego. Pojêcie dyskryminacja ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ zosta³o zdefiniowane w art.
2 Konwencji i oznacza [ ] jakiekolwiek ró¿nicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw cz³owieka i podstawowych wolnoci w dziedzinie polityki, gospodarki, spo³ecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na
zasadzie równoci z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowê racjonalnego usprawnienia (Konwencja 2012). Ust.
1 art. 23 precyzuje, jakich obszarów w sposób szczególny dotyczy zakaz
dyskryminacji. S¹ to: prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodziny,
prawo do decydowania o liczbie potomstwa i czasie jego posiadania oraz
prawo do zachowania zdolnoci do rozrodczoci. Przepisy dotycz¹ce zakazu
dyskryminacji nale¿y odnieæ, zgodnie z ust. 2 art. 23, równie¿ do praw
opiekuñczych osób z niepe³nosprawnociami, w tym prawa do opieki nad
dzieæmi, kurateli, powiernictwa i adopcji. Kluczowym obowi¹zkiem Pañstw
184

12.p65

184

19-07-15, 16:03

Mniejszoæ w mniejszoci. Macierzyñstwo kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹

Stron, podobnie jak w ust. 3 art. 23, jest udzielanie osobom z niepe³nosprawnociami odpowiedniej pomocy w wykonywaniu obowi¹zków zwi¹zanych z wychowywaniem dzieci.
G³os ten jest wzmocniony przez istniej¹ce prawo dziecka do ¿ycia w rodzinie, wyra¿one najpe³niej w Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada
1989 r. (dalej: KPD). Zgodnie z art. 9 ust. 1 KPD dziecko nie mo¿e byæ
oddzielane od swoich rodziców wbrew ich woli, z wy³¹czeniem przypadków, gdy kompetentne w³adze, podlegaj¹ce nadzorowi s¹dowemu, zdecyduj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem oraz stosowanym postêpowaniem, ¿e
takie oddzielenie jest konieczne ze wzglêdu na najlepiej pojête interesy dziecka (KPD 1989). Z kolei art. 19 KPD zobowi¹zuje Pañstwa Strony do podejmowania wszelkich w³aciwych kroków w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, spo³ecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹d psychicznej, krzywdy lub zaniedbania b¹d z³ego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodzica(ów), opiekuna(ów)
prawnego(ych) lub innej osoby sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem (ibidem).
Blisko zwi¹zany z prawem dziecka do ¿ycia w rodzinie oraz z zakazem dyskryminacji jest ust. 4 art. 23 Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych,
wed³ug którego niepe³nosprawnoæ rodzica nie mo¿e byæ kryterium decyduj¹cym o odebraniu rodzicowi dziecka. Ustêp ten stawia równie¿ wymóg kontroli s¹dowej w ka¿dym przypadku, w którym dziecko odbierane jest rodzicom bez ich zgody, przy czym decyduj¹ce znaczenie ma w takich sytuacjach
dobro dziecka. Z prawem do ¿ycia dziecka w rodzinie wi¹¿e siê równie¿
ostatni ustêp omawianego artyku³u, z którego wynika, ¿e jeli rodzina nie
jest w stanie sprawowaæ opieki nad dzieckiem, Pañstwa Strony podejm¹
wszelkie wysi³ki, aby zapewniæ alternatywn¹ opiekê przez dalsz¹ rodzinê b¹d
w ramach spo³ecznoci w warunkach rodzinnych (zob. Konwencja 2012).
Polska z³o¿y³a zastrze¿enie do art. 23 Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych. Prawo polskie nie gwarantuje obecnie realizacji postanowienia Konwencji dotycz¹cego zawierania ma³¿eñstw (art. 23 ust. 1 lit. a). Rz¹d
polski zastrzeg³, ¿e do momentu zmiany przepisów krajowych osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ lub psychiczn¹ nie bêdzie mog³a zawrzeæ
zwi¹zku ma³¿eñskiego, chyba ¿e s¹d zezwoli na zawarcie ma³¿eñstwa, stwierdzaj¹c, ¿e stan zdrowia lub umys³u takiej osoby nie zagra¿a ma³¿eñstwu ani
zdrowiu przysz³ego potomstwa i je¿eli osoba ta nie zosta³a ubezw³asnowolniona ca³kowicie (zob. Kodeks 1964).
Rz¹d polski z³o¿y³ te¿ zastrze¿enia do art. 25 Konwencji, dotycz¹cego
prawa do mo¿liwie najwy¿szego standardu opieki medycznej i dostêpu do
wszelkich powszechnie dostêpnych us³ug zdrowotnych bez dyskryminacji ze
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wzglêdu na niepe³nosprawnoæ. Zgodnie z brzmieniem tego artyku³u Pañstwa powinny podj¹æ dzia³ania, by zapewniæ taki sam zakres, jakoæ i standard bezp³atnej lub cenowo przystêpnej opieki medycznej i programów
medycznych dla wszystkich, korzystanie z us³ug ukierunkowanych na szczególne potrzeby danej osoby oraz na minimalizowanie i zapobieganie niepe³nosprawnoci, równe standardy leczenia oparte na zasadzie nieprzymuszonej zgody
i pe³nego poinformowania, równe z innymi traktowanie osób z niepe³nosprawnociami przy udzielaniu ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na ¿ycie oraz zapobieganie przypadkom odmowy opieki lub us³ug zdrowotnych
ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ. Rz¹d polski zastrzeg³, ¿e przepisy Konwencji nie bêd¹ interpretowane jako prawo do aborcji czy te¿ nakaz zapewnienia dostêpu do takiego prawa, z wyj¹tkiem tych sytuacji, kiedy jest to
wyranie okrelone w prawie krajowym. Wspomniane regulacje prawne sk³aniaj¹ do pytania, w jakim stopniu niepe³nosprawnoæ jest przeszkod¹ w posiadaniu potomstwa i wyklucza z grona osób, które maj¹ prawo do za³o¿enia
rodziny.

Czy kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
maj¹ szansê na macierzyñstwo?
Dokonuj¹cy siê rozwój nowoczesnych form wspierania osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹3 doprowadzi³ do istnienia przekonania, ¿e osoby te
maj¹ prawo do samostanowienia w zakresie pe³nienia doros³ych ról spo³ecznych. Nie dotyczy to jednak kwestii prokreacji, w tym zakresie osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nadal dowiadczaj¹ nierównoci, a nieudostêpnianie im ról rodzicielskich prowadzi do zredukowania doros³oci (Wo³owicz
2018). Problemy zwi¹zane z dostêpem do praw reprodukcyjnych w Polsce i na
wiecie dotycz¹ wszystkich kobiet. Jednak kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ dowiadczaj¹ w tym obszarze dyskryminacji w szczególnie dotkliwy sposób, intersekcjonalnie. Kobiety te stanowi¹ jedn¹ z najbardziej wykluczonych grup, s¹ nara¿one na co najmniej trzy rodzaje dyskryminacji: ze
wzglêdu na p³eæ (podobnie jak wszystkie kobiety w tym zakresie), niepe³nosprawnoæ (wzglêdem osób bez niepe³nosprawnoci, stanowi¹cych wiêkszoæ)
oraz rodzaj niepe³nosprawnoci (niepe³nosprawnoæ intelektualna powodu-

3
Nowoczesne formy faktycznego i prawnego wsparcia maj¹ ogromne znaczenie dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i pozwalaj¹ im wp³ywaæ na swoje ¿ycie. Warto wspomnieæ tutaj o self-adwokaturze, wspieranym podejmowaniu decyzji, zatrudnieniu wspomaganym oraz mieszkalnictwie wspomaganym (zob. Wo³owicz-Ruszkowska, Zima-Parjaszewska 2015).
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je najni¿szy status spo³eczny wewn¹trz grupy osób z niepe³nosprawnociami; zob. Ostrowska 2015).
Z prowadzonych badañ wynika, ¿e wci¹¿ nie ma pe³nej akceptacji ze strony
spo³eczeñstwa w Polsce na pe³nienie przez kobiety z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ ról matek czy partnerek, brakuje akceptacji spo³ecznej ma³¿eñstw
tych osób (Parchomiuk 2016). W wiêkszoci przeciwni ma³¿eñstwom i posiadaniu dzieci s¹ rodzice osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, którzy
uwa¿aj¹, ¿e ich doros³e dzieci nie maj¹ wystarczaj¹cych kompetencji, a zawieranie ma³¿eñstw jest niewskazane nawet w sytuacji, gdy stosuj¹ one antykoncepcjê (Jurczyk 2018; ¯yta 2010).
W dostêpnych badaniach na temat rodzicielstwa osób z niepe³nosprawnociami wskazuje siê, ¿e szczególnie w stosunku do osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ dochodzi do wielu nadu¿yæ i zaniedbañ w zakresie praw
reprodukcyjnych (m.in. Llewellyn i in. 2010). Prawa rodzinne tych osób,
a zatem prawo do zak³adania rodziny i ¿ycia w zwi¹zkach zgodnie z w³asn¹
wol¹, prawo do decyzji prokreacyjnych i rodzicielstwa oraz dostêpu do
nowoczesnej wiedzy nie s¹ respektowane g³ównie z powodu funkcjonowania stereotypów i silnych uprzedzeñ. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ przekonania
dotycz¹ce seksualnoci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Istniej¹
stereotypy mówi¹ce o aseksualnoci tej grupy lub przeciwnie  przypisuj¹ce im nadmierne pobudzenie seksualne oraz s³ab¹ kontrolê zachowañ
(Kocielska 2004; Nowak-Lipiñska 1996). Funkcjonuje równie¿ przekonanie o nasilonych potrzebach przytulania, czu³oci (lepkoæ emocjonalna),
o póniejszym ni¿ u innych dojrzewaniu seksualnym osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ czy przekonanie o braku potrzeb tworzenia d³ugotrwa³ych relacji erotycznych (Fornalik 2007; Kijak 2016). Druga grupa to stereotypy dotycz¹ce kompetencji rodzicielskich osób z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹. Zgodnie z nimi osoby te przedstawiane s¹ jako ca³kowicie
zale¿ne od innych, bierne, s³abe i samotne, nie s¹ zdolne do tworzenia i
podtrzymywania zwi¹zku partnerskiego, do podejmowania ról rodzinnych
i opiekuñczych, do wziêcia na siebie odpowiedzialnoci za ¿ycie innych
osób (Nosek i in. 2001). Postrzegane s¹ one jako nieradz¹ce sobie w ¿yciu,
co oznacza nieumiejêtnoæ zapewnienia dziecku warunków do rozwoju
psychicznego i fizycznego. Do tego do³¹czaj¹ obawy wynikaj¹ce z braku
systemu wsparcia dla rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ ze strony pañstwa, co w rezultacie przesuwa obowi¹zek wychowania dzieci na
rodzinê pochodzenia, zobowi¹zanych w tej sytuacji do przejêcia opieki.
Powszechnym zjawiskiem jest równie¿ zani¿anie mo¿liwoci rozwojowych
tej grupy, eksponowanie ograniczeñ oraz wyolbrzymianie zachowañ negatywnych (Kijak 2016).
187

12.p65

187

19-07-15, 16:03

Agnieszka Wo³owicz

To wszystko ma znacz¹cy wp³yw na poczucie wartoci, podmiotowoci
i sprawczoci kobiet z niepe³nosprawnoci¹ (Aunos, Goupil, Feldman 2005).
Tego rodzaju obawy skutkuj¹ nakierowaniem wielu dzia³añ rodzin na przejmowanie kontroli nad ¿yciem i wszystkimi decyzjami kobiet z niepe³nosprawnoci¹ w tym obszarze, co przek³ada siê na ich nadmiern¹ zale¿noæ, brak
samodzielnoci, prywatnoci, a w koñcu tak¿e samostanowienia i podejmowania decyzji o kszta³cie w³asnego ¿ycia. Przekonania te maj¹ te¿ wp³yw na
dzia³anie przedstawicieli s³u¿b spo³ecznych, miêdzy innymi pracowników
pomocy spo³ecznej czy centrów pomocy rodzinie, którzy czêsto s¹ przekonani, ¿e ¿adna z tych kobiet nie poradzi sobie w roli matki i stosuj¹ wobec
nich bardziej surowe standardy, wymagaj¹ wiêcej dowodów kompetencji
rodzicielskich ni¿ od kobiet bez niepe³nosprawnoci (Wo³owicz-Ruszkowska
2018). Zatem w sytuacji spo³ecznej niewidocznoci matek z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, braku reprezentacji tej grupy w przestrzeni spo³ecznej, mamy
do czynienia z hiperwidocznoci¹ matek dla s³u¿b spo³ecznych. Skutkiem
tego rodzaju polityki jest rodzicielstwo nacechowane obaw¹ o odebranie dzieci i lêkiem przed ingerencj¹ pomocy spo³ecznej w ¿ycie rodzinne oraz dzia³aniami kontrolnymi pracowników socjalnych i asystentów rodzin (Rac³aw 2018).
To powoduje, ¿e przy istniej¹cej realnej potrzebie wsparcia, matki z niepe³nosprawnoci¹ identyfikuj¹ instytucje wsparcia jako ród³o zagro¿enia i nie
ubiegaj¹ siê o pomoc z obawy przed nadmiern¹, pe³n¹ uprzedzeñ kontrol¹.
Doroli ró¿ni¹ siê zatem pod wzglêdem dostêpu do instytucji ma³¿eñstwa i rodzicielstwa. Nie ka¿dy ma tê sam¹ szansê, by zaistnieæ w spo³eczeñstwie jako osoba faktycznie doros³a.

Metodologia badania
Tekst ten prezentuje wstêpne wyniki analizy studium przypadków medialnych istotnych dla dyskursu publicznego na temat macierzyñstwa kobiet
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹4. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje analiz, których celem jest rozpoznanie sposobu spo³ecznego postrzegania kobiet z niepe³nosprawnociami i budowanie ich wizerunku jako matek.
Materia³ badawczy stanowi³y artyku³y z prasy codziennej oraz polskie
programy publicystyczne i informacyjne dotycz¹ce analizowanego tematu.
Mam wiadomoæ, ¿e dobór tematów do mediów odbywa siê czêsto na podstawie kryterium kontrowersyjnoci5, ukazuj¹cym pewne ekstrema, jed4
Celem prowadzonego projektu jest wieloaspektowy opis dowiadczania macierzyñstwa przez kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
5
Przekaz medialny w temacie rodzicielstwa osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest niepe³ny
i rozproszony. Brakuje pozytywnych przyk³adów pe³nienia ról rodzicielskich przez tê grupê.
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nak wyodrêbnione przeze mnie kategorie analityczne maj¹ potwierdzenie
w wynikach istniej¹cych badañ (g³ównie zachodnich) w analizowanym obszarze. Kryterium doboru materia³u stanowi³y:
1) sytuacja spo³eczna bohaterek, zdeterminowana przez dwa fakty biograficzne: posiadan¹ niepe³nosprawnoæ intelektualn¹ oraz bycie matkami (bez
wzglêdu na to, czy sprawuj¹ aktualnie opiekê nad swoimi dzieæmi, czy nie);
2) fakt reprezentacji danej sprawy w co najmniej dwóch ród³ach. Analizie zosta³y poddane materia³y publikowane i emitowane w latach 20092018,
które w tytule, nag³ówku lub treci zawiera³y s³owa klucze (matka z niepe³nosprawnoci¹, matka niepe³nosprawna).Stworzy³am bazê g³ówn¹ artyku³ów i programów, poddaj¹c j¹ wstêpnej analizie treci, w której wyniku zosta³y usuniête teksty dotycz¹ce spraw matek z innymi ni¿ intelektualna
rodzajami niepe³nosprawnoci (np. informacje o matkach z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹, sensoryczn¹: matki niewidome lub s³abowidz¹ce, nies³ysz¹ce lub s³abos³ysz¹ce, a tak¿e te ród³a, w których nie by³o wspomniane, jaki
rodzaj niepe³nosprawnoci ma bohaterka prezentowanej sprawy).
Po wstêpnej selekcji w bazie pozostawiono jedynie teksty, które mia³y charakter informacyjny i one stanowi³y ostateczny materia³ ród³owy, jaki zosta³
nastêpnie poddany jakociowej analizie treci. Do analizy wybranych studiów
przypadku zastosowa³am jakociow¹ metodê badawcz¹, która odgrywa wa¿n¹
rolê w psychologicznych i socjologicznych badaniach feministycznych (m.in.
Prilleltensky 2004; Willig 2013) oraz w badaniach nad niepe³nosprawnoci¹ (m.in.
Mayes, Llewellyn, McConnell 2011; Morris 1995). Uzyskane informacje przeanalizowa³am w ramach procedur analitycznych zaproponowanych w metodologii ugruntowanej, która umo¿liwi³a zbudowanie teorii na podstawie systematycznie uzyskiwanych danych, odnosz¹cych siê bezporednio do obserwowanego
aspektu rzeczywistoci spo³ecznej (Charmaz 2006; Glaser 2001; Schütze 2011).
Materia³ badawczy pos³u¿y³ mi do krytycznej refleksji nad ¿yciem spo³ecznym.
Poni¿ej przedstawiam wyniki analizy siedmiu studiów przypadku. Wszystkie one odbi³y siê szerokim echem w dyskursie publicznym ostatnich lat,
które w sposób szczególny sk³oni³y do refleksji na temat praw reprodukcyjnych kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ oraz ukaza³y bariery w dostêpie do rodzicielstwa tej grupy.
Przypadek pani Doroty6
Pani Dorota, 34-letnia kobieta z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, matka dwóch dziewczynek: siedmioletniej i piêtnastomiesiêcz6
Nowiny24.pl (http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/6041699,matka-15miesiecznejmadzi-nie-rozumiem-dlaczego-sad-odebral-mi-dziecko,id,t.html).
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nej. Dzieci maj¹ ró¿nych ojców. Starszej córki matka nie wychowuje, gdy¿
ma ograniczon¹ w³adzê rodzicielsk¹. Zastêpczymi rodzicami dziewczynki s¹
dziadkowie, rodzice pani Doroty, mieszkaj¹cy w tym samym domu. Kurator
s¹dowy na wizycie w domu pani Doroty uzna³, ¿e opieka nad m³odszym
dzieckiem równie¿ nie jest w³aciwa, gdy¿ zasta³ dziecko chore, brudne,
odparzone. S¹d Okrêgowy w Kronie w trybie natychmiastowym odebra³
kobiecie dziecko.
Przypadek pani Moniki7
Pani Monika, kobieta z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, matka czwórki
dzieci oddanych do opieki zastêpczej. Powodem odebrania jest stwierdzona
przemoc w rodzinie (m¹¿ pani Moniki odbywa karê w wiêzieniu za znêcanie
siê nad rodzin¹) i niewydolnoæ wychowawcza. Kobieta mieszka sama, w domu
bez wody, ogrzewania, pr¹du, toaleta jest na zewn¹trz. Rodzina od wielu lat
znana jest pomocy spo³ecznej, jednak aktywnie pracownicy GOPS zajmowali siê rodzin¹ w przesz³oci, teraz zaprzestali, t³umacz¹c, ¿e pani Monika nie
chce pomocy. Pani Monika trafi³a do szpitala w wyniku krwawienia, okazuje
siê, ¿e by³a w ci¹¿y i urodzi³a dziecko. Cia³o noworodka policja odnalaz³a
w szambie. O ci¹¿y nie wiedzia³a ani ona sama, ani jej najbli¿sze otoczenie.
Trwa wyjanianie przyczyny mierci dziecka; w zale¿noci od wyników sekcji bêd¹ przedstawione zarzuty albo nieumylnego spowodowania mierci
albo zabójstwa.
Przypadek pani Wioletty8
Pani Wioletta, kobieta z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu
lekkim, urodzi³a omioro dzieci; czworo w pierwszym zwi¹zku. Po trzecim
porodzie przesz³a za³amanie nerwowe. W nieca³y rok po urodzeniu czwartego dziecka zmar³ jej m¹¿, najstarsze dziecko mia³o wtedy osiem lat. Po mierci
mê¿a trafi³a do szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. Dzieæmi zaopiekowa³a siê siostra mê¿a. W aktach s¹dowych jest wniosek szwagierki o ustanowienie jej rodzin¹ zastêpcz¹, bo biologiczna matka po wyjciu ze szpitala
przesta³a zajmowaæ siê dzieæmi. S¹d pozbawi³ pani¹ Wiolettê praw rodzicielskich do czwórki najstarszych dzieci.

7
Urodzi³a dziecko w toalecie, TVN Uwaga, 18.10.2016, Zw³oki noworodka w szambie, FAKT
24.pl, 16.10.2016,
8
Trudni rodzice, Polityka, 18.09.2009; W rodzinie Szwaków wszystko gra, Gazeta Wyborcza, 03.10.2009; Sterylizacja Wioletty Szwak by³a nielegalna, lekarka skazana, Gazeta Wyborcza,
06.11.2014; Sterylizacja Wioletty Wonej  co na to prawo?, Gazeta.pl, 28.08.2009; Ubezp³odnienie
bez pytania: lekarze próbuj¹ siê t³umaczyæ, RMF, 28.08.2009.
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Gdy kobieta rodzi ósme dziecko, jej i jej partnerowi  panu W³adys³awowi s¹d zabiera noworodka i umieszcza go w rodzinie zastêpczej w trybie
zabezpieczenia. W s¹dzie rozpoczyna siê sprawa o pozbawienie ich praw
rodzicielskich do nowo narodzonej córki Ró¿y oraz trójki starszych dzieci.
Od kilku lat rodzina jest pod opiek¹ kuratorów s¹dowych. S¹d prosi o opiniê miejscowy orodek pomocy spo³ecznej. Kierowniczka orodka opisuje
rodzinê: miêdzy dzieæmi i rodzicami silna wiê, dom bez przemocy i alkoholu, [ojciec] stara siê, nie chce pomocy, ale faktycznie jej potrzebuje i orodek jest gotów tê pomoc zapewniæ. Uwa¿am, ¿e rozwi¹zaniem nie jest
odebranie dzieci [ojcu], ale s¹dowe nakazanie uporz¹dkowania gospodarstwa i poprawienia warunków w mieszkaniu.
S¹d wszczyna jednak sprawê o pozbawienie praw rodzicielskich. W reakcji na tak¹ decyzjê s¹du za rodzin¹ wstawi³a siê ca³a wie, co poskutkowa³o
zmian¹ wyroku s¹du i oddaniem dziecka rodzicom, pod warunkiem, ¿e lokalna pomoc spo³eczna otoczy rodzinê szczególn¹ opiek¹ i nadzorem.
Poniewa¿ ci¹¿a pani Wioletty skoñczy³a siê skomplikowanym cesarskim
ciêciem, po którym lekarze uznali, ¿e kolejna, dziewi¹ta, grozi matce mierci¹, bez jej wiadomej zgody podciêli jajowody. Rodzice deklaruj¹, ¿e czuj¹
siê poszkodowani i poni¿eni. O tym, ¿e pani¹ Wiolettê wysterylizowano
podczas porodu, dowiaduj¹ siê ze szpitalnego wypisu (ciêcie cesarskie, ubezp³odnienie metod¹ Pomeroy). W dokumentacji szpitalnej nie ma zgody
pacjentki na sterylizacjê. ledztwo w sprawie bezprawnej sterylizacji pani
Wioletty prokuratura dwukrotnie umarza³a. Rodzice skierowali wobec tego
do s¹du prywatny akt oskar¿enia  przeciwko lekarce, która dokona³a sterylizacji podczas zabiegu cesarskiego ciêcia. W 2013 r. s¹d uzna³, ¿e sterylizacja nie by³a spowodowana  jak twierdzi³a lekarka  koniecznoci¹ ratowania ¿ycia pacjentki i lekarka nie mia³a prawa jej wykonaæ bez zapytania pacjentki
o zgodê. S¹d skaza³ lekarkê na rok wiêzienia w zawieszeniu. W 2015 r. szpital
w S. wyp³aci³ pani Wioletcie zadoæuczynienie.
Przypadek pani Moniki9
Pani Monika, kobieta z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, zasz³a w ci¹¿ê w wyniku gwa³tu. S¹d umorzy³ postepowanie, poniewa¿ z akt ledztwa
nie wynika, ¿e kobieta stawia³a opór. W wyniku niezrozumienia sytuacji
kobieta uleg³a gwa³cicielowi, nie wiedzia³a, co robi i nie umia³a siê obroniæ.
9
Dramat upoledzonej kobiety. Czy jest ofiar¹ gwa³tu na cmentarzu?, Fakt24.pl, 28.09.2017;
Zgwa³ci³ chor¹ 26-latkê na cmentarzu. Teraz uniknie kary?, Super Ekspress, 28.09.2017; Zgwa³ci³
niepe³nosprawn¹ kobietê na cmentarzu, ale prokuratura w Zamociu gwa³tu nie widzi, Newsweek,
16.02.2018; Zgwa³ci³ na cmentarzu niepe³nosprawn¹ kobietê, Gazeta Wyborcza, 28.09. 2017.
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Prawo polskie nie chroni ofiar takich gwa³tów. W wychowaniu córki, pani
Monice pomaga mama.
Przypadek pani Natalii10
Pani Natalia, kobieta z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, mieszkanka
domu samotnej matki. S¹d, z urzêdu, maj¹c na uwadze stan matki, wyst¹pi³
o pozbawienie jej praw rodzicielskich. Podstaw¹ dla s¹du by³o przekonanie, ¿e matka nie jest w stanie samodzielnie zaj¹æ siê dzieckiem oraz fakt, ¿e
nie ma gdzie mieszkaæ.
Przypadek pani Julii11
Urzêdnicy Orodka Pomocy Spo³ecznej z³o¿yli w s¹dzie wniosek o odebranie niemowlêcia 32-letniej kobiecie, poniewa¿ jest osob¹ z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Dziecko zosta³o oddane do rodziny zastêpczej i pozosta³o tam do decyzji s¹du. Pani Julia ¿yje z mam¹, która deklaruje chêæ pomocy
w wychowaniu wnuka.
Przypadek pani Katarzyny12
Pani Katarzynie, kobiecie z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu
umiarkowanym i jej partnerowi, mê¿czynie z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, odebrano dziecko i umieszczono w rodzinie zastêpczej, któr¹ zostali dziadkowie dziecka. S¹d zdecydowa³, ¿e kieruje siê
dobrem dziecka, umieszczaj¹c je w rodzinie zastêpczej, mieszkaj¹cej w miejscowoci oddalonej o 100 km od miejsca zamieszkania rodziców. Para jest
pod opiek¹ Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie. MOPR proponowa³, by
para zamieszka³a u dziadków, jednak matka mê¿czyzny nie akceptuje partnerki syna.

Spo³eczne postrzeganie kobiet z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ jako matek
Na podstawie analizy powy¿szych spraw nale¿y stwierdziæ, ¿e istniej¹
znacz¹ce bariery utrudniaj¹ce kobietom z niepe³nosprawnoci¹ intelektual10 Bez pomocy innych Natalia mo¿e utraciæ swoj¹ ukochan¹ córeczkê, G³os Wielkopolski,
03.01.2014; Ona upoledzona, jej córka maleñka, G³os Wielkopolski, 04.03.2014.
11
Odebrano dziecko upoledzonej umys³owo kobiecie, Dzieñ dobry TVN, 24.10.2011 oraz Upoledzona nie zas³uguje, ¿eby byæ matk¹? TVP Info, 15.10.2011.
12
Niepe³nosprawni umys³owo rodzice walcz¹ o córkê, Radio Szczecin, 26.06.2013; Upoledzona
nie zas³uguje, ¿eby byæ matk¹?, TVP Info, 15.10.2011; Zabrali nam dziecko, bo jestemy chorzy,
Fakt24.pl, 26.06. 2013.
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n¹ korzystanie z praw reprodukcyjnych oraz ¿e w tworzenie tych barier s¹
dynamicznie zaanga¿owane osoby i instytucje pozostaj¹ce z nimi w bezporedniej relacji. Dyskurs macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w analizowanych sprawach operuje g³ównie kategoriami odrzucenia, wykluczenia, odmowy, powstrzymania, negowania, uniemo¿liwiania im
macierzyñstwa i sprowadza analizowany temat do perspektywy zagro¿eñ.
Jedn¹ z trudnoci w realizacji prawa do reprodukcji, na któr¹ natrafia
grupa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, jest brak wsparcia w zakresie rzetelnego i systemowego przygotowania do macierzyñstwa poprzez
dzia³ania edukacyjne na poziomie szkó³, organizacji spo³ecznych czy placówek s³u¿by zdrowia. Niepodejmowanie edukacji seksualnej tej grupy, w po³¹czeniu z czêst¹ izolacj¹ kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w domach rodzinnych lub instytucjach pomocy spo³ecznej, skutkuje brakiem
informacji dotycz¹cych tematyki seksualnoci oraz nieprzygotowaniem tej
grupy osób do pe³nienia ról rodzicielskich: Nikt nie pomaga³ matce, nie
uczy³ jej, jak opiekowaæ siê dzieckiem (przypadek pani Doroty).
Przedstawiciele instytucji wsparcia w analizowanych sprawach prezentuj¹ postawê milcz¹cego profesjonalizmu i unikowe strategie dzia³añ w tym
obszarze. Osoby z instytucjonalnego otoczenia matek z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ albo w ogóle nie zapewniaj¹ im dostêpu do edukacji seksualnej, nie podejmuj¹ zadania edukowania osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w temacie seksualnoci, nie wypracowuj¹ efektywnego modelu
wsparcia w tym zakresie, albo zrzucaj¹ odpowiedzialnoæ za realizacjê tego
zadania na inne podmioty (innych pracowników, rodziny): To s¹ bardzo
trudne tematy, powinna siê tym zaj¹æ pielêgniarka rodowiskowa [s³owa
pracownika socjalnego] (przypadek pani Moniki).
W wypowiedziach przedstawicieli instytucji wsparcia pojawiaj¹ siê komunikaty oceniaj¹ce tematykê edukacji seksualnej jako trudn¹, zbyt intymn¹
do podejmowania: Szefowa placówki we Wronkach [ ] podkrela, ¿e jej
zdaniem siêganie do tematów zbyt osobistych jest nieetyczne. Antykoncepcja, relacje miêdzy ma³¿onkami  to jest prywatnoæ tych ludzi, w któr¹ jej
pracownicy wnikaæ nie zamierzaj¹. Te¿ maj¹ swoj¹ godnoæ (przypadek pani
Wioletty).
Zdiagnozowane w analizowanych historiach problemy pokrywaj¹ siê z wynikami istniej¹cych badañ na temat dostêpu kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do wiedzy z obszaru seksualnoci. Edukacja seksualna to
zagadnienie trudne, budz¹ce wiele kontrowersji w powi¹zaniu z problematyk¹ wiatopogl¹du osób ze rodowiska ¿ycia niepe³nosprawnych (Lausch,
Lausch 2002). Wachlarz negatywnych postaw wobec seksualnoci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest bardzo szeroki: od rygoru i permisyw193
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noci, udaremniania przejawów zachowañ seksualnych, pogl¹dów skrajnie
konserwatywnych, pozbawiaj¹cych osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ seksualnoci, poprzez zdezorientowanie i bezradnoæ, a¿ do ignorowania, unikania tego tematu, pasywnoci (tabu, mechanizm odrzucenia) czy
ograniczania (np. tylko do poziomu seksualnoci dzieciêcej u osób doros³ych)
(Kijak 2014; Kocielska 2004).
Seksualnoæ jest zatem zaniedbanym tematem w edukacji i rehabilitacji
osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, poruszanym raczej sporadycznie,
co ma na celu zapobieganie niepotrzebnemu rozbudzeniu aktywnoci i zainteresowania seksem (Stanis³awski 2004). Zaniechanie edukacji w tej sferze wynika z wci¹¿ istniej¹cych stereotypów na temat funkcjonowania tych
osób. Jeden z mitów odnosi siê do wizerunku wiecznego dziecka i wi¹¿e siê
z ograniczaniem (w percepcji spo³ecznej) mo¿liwoci rozwoju osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (Lewko 2016). Innym mitem jest wspomniany
ju¿ pogl¹d o aseksualnoci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (McDaniels, Fleming 2016). Opiera siê on na przekonaniu, ¿e skoro istniej¹ u nich
deficyty poznawcze, to nie s¹ one zdolne do odczuwania emocji, odbierania
wra¿eñ seksualnych, wobec czego nie maj¹ prawa do wyra¿ania swoich potrzeb. Pozbawianie seksualnoci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
wynikaæ mo¿e tak¿e z podejcia redukcjonistycznego, które istotê tej sfery
sprowadza do wymiaru fizycznego (Spiecker, Steutel 2002). Kolejny mit to
efekt przekonania o ca³kowitym braku kontroli nad sob¹ osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. W micie tym zak³ada siê, ¿e seksualnoæ tej grupy
manifestuje siê poprzez dewiacyjne formy zachowañ (osoby z niepe³nosprawnoci¹ jako hiperseksualne, kompulsywne, sprawcy przestêpstw, nadu¿yæ, realizuj¹cy swoje potrzeby seksualne w sposób naruszaj¹cy powszechne zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego) (Aderemi 2014; McDaniels, Fleming 2016).
Zaniechanie przygotowania tej grupy w zakresie seksualnoci jest krzywdz¹ce zarówno dla samych osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, jak i dla
cz³onków ich otoczenia, którzy staj¹ w obliczu problemów bêd¹cych rezultatem tego zaniedbania (Parchomiuk 2009). Wykluczanie z ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie problematyki seksualnoci powoduje niepodejmowanie dzia³añ wychowawczych w tym zakresie, co z kolei skutkuje
brakiem przygotowania, edukacj¹ przypadkow¹, wypaczon¹, w niezrozumia³ej
formie (Nowak-Lipiñska 1996). Osoby uczestnicz¹ce w procesie edukacji
staj¹ siê bardziej wiadome swojej p³ciowoci, ale równie¿ dysponuj¹ wiedz¹, która pozwala im tê p³ciowoæ ujawniæ w sposób akceptowalny spo³ecznie (Lumley, Scotti 2001).
Kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ s¹ równie¿ grup¹ pozbawion¹ opieki ginekologicznej, a ich wiadomoæ korzystania ze specjalistycz194
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nej opieki medycznej i wiedza na temat w³asnego cia³a jest bardzo uboga:
Wysz³am do ubikacji i przysz³am, i zobaczy³am, ¿e mam na nogach pe³no
krwi. Nawet nie czu³am, ¿e tego, ¿e rodzê tam.  A gdzie ono by³o?  Nie
wiem, gdzie to by³o, tam chyba wpad³o.  I pani nie czu³a tego?  Nic nie
czu³am nawet.  Brzuch pani¹ nie bola³?  Nie.  Kobieta, kiedy rodzi dziecko czuje ogromny ból.  Nic nie czu³am (przypadek pani Moniki).
Uzasadnienie znaczenia edukacji seksualnej w grupie osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wyra¿a siê w dwóch podstawowych aspektach:
zwiêkszeniu mo¿liwoci ¿yciowych i unikniêciu destrukcyjnych dowiadczeñ (np. przemocy czy wykorzystywania seksualnego). Oba aspekty maj¹
bezporednie prze³o¿enie na funkcjonowanie opisywanej grupy w rolach
rodzinnych. Stereotypowe mylenie ukazuj¹ce osoby z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ jako aseksualne prowadzi do mylenia, ¿e nie powinny one
znaleæ siê w grupie ryzyka, tymczasem okazuje siê, ¿e niski status spo³eczny
czyni je ³atwymi ofiarami nadu¿yæ na tle seksualnym: Prokuratura zdecydowa³a siê umorzyæ sprawê gwa³tu na 26-letniej dziewczynie, poniewa¿ z akt
ledztwa nie wynika, by poszkodowana stawia³a opór (przypadek pani
Moniki).
Zaniechanie edukacji seksualnej zwi¹zane jest równie¿ z obaw¹ przed
konsekwencjami kontaktów seksualnych (Jurczyk 2018). Zatem problemem
dla otoczenia kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w kwestii ich seksualnoci jest ich p³odnoæ i zdolnoæ reprodukcji. W momencie, kiedy przedmiot problemu móg³by zostaæ rozwi¹zany, otoczenie udzieli³oby w sposób
hiperboliczny przyzwolenia na kontakty seksualne tych osób. Potrzeba kontrolowania p³odnoci kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ poprzez
sterylizacjê, podawanie rodków obni¿aj¹cych popêd seksualny czy te¿ przymusowe podawanie d³ugoterminowych rodków antykoncepcyjnych uzasadniana jest dyskursem spo³ecznej troski (spo³ecznej odpowiedzialnoci)
(Dowse 2004). Jakkolwiek brakuje dok³adnych danych dotycz¹cych stosowania w Polsce interwencji medycznych u kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, to analizowane przypadki pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e zjawisko to nadal
istnieje. Relacja osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ z przedstawicielami systemu wsparcia (pracownikami pomocy spo³ecznej, lekarzami itd.) jest
asymetryczna, rodzi postawy paternalistyczne i redukcjonistyczne. Paternalizm pozwala przedstawicielom ró¿nych instytucji na ingerowanie w dzia³ania tych kobiet, dzia³anie w ich imieniu, dla ich dobra, ale bez ich wiedzy
i zgody. Jedna ze spraw dotyczy sterylizacji, która odby³a siê przy wsparciu
i przyzwoleniu ekspertów, lekarzy podtrzymuj¹cych przekonanie, ¿e jest to
w najlepszym interesie samej kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹: Lekarze [...] dokonali wyboru, który wydawa³ im siê lepszy dla pacjent195
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ki (przypadek pani Wioletty); Lekarze podciêli kobiecie jajowody, uwa¿aj¹c, ¿e nie poradzi sobie z antykoncepcj¹ (przypadek pani Wioletty).
O przymusowym charakterze tego zabiegu wiadczy brak dostêpu kobiety do informacji lub fakt, ¿e procedura informowania by³a dla niej niezrozumia³a, zastosowanie przymusu wynikaj¹cego z posiadanej w³adzy lub ograniczona mo¿liwoæ podjêcia wiadomej decyzji. Ocena zdolnoci udzielenia
wiadomej zgody na zabieg ubezp³odnienia jest kwesti¹ etyczno-prawn¹ w procedurach medycznych wród osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (Dyer
2002), gdy¿ wskazuje na zasadnicz¹ niespójnoæ: osoby oceniane z jednej
strony jako niezdolne do rodzicielstwa, z drugiej  s¹ poddawane sterylizacji
na podstawie pozytywnego oszacowania zdolnoci do samostanowienia:
Adwokatka [ ], która pomaga rodzinie od 2004 r., sprawdzi dokumentacjê szpitaln¹. Nie znajdzie tam zgody Wonej [pani Wioletta  przyp. A.W]
na sterylizacjê. [ ] lekarze wyt³umacz¹, ¿e dzia³ali dla dobra pacjentki, podwi¹zali jajowody, bo przy nastêpnym porodzie macica mog³aby pêkn¹æ. Czemu jej nie zapytali? Bo kobieta by³a upiona. Dlaczego nie poinformowali po
zabiegu? Twierdz¹, ¿e poinformowali (przypadek pani Wioletty).
Nag³oniony w mediach przypadek sterylizacji nie jest odosobniony, przymusowe sterylizacje wci¹¿ s¹ podejmowane w celu kontrolowania p³odnoci
kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ (WWDA 2007). Przymusowy
charakter tej praktyki oznacza, ¿e odmawia siê tej grupie kobiet dostêpu
do odpowiednich us³ug, zmusza siê je wbrew ich woli, zastrasza, poddaje
naciskom, w nieuzasadniony sposób nak³ania przez podmioty wiadcz¹ce
opiekê zdrowotn¹ lub inne osoby czy instytucje (Dowse 2004; Tilley i in. 2012).
W europejskich i miêdzynarodowych standardach praw cz³owieka i orzecznictwie podkrela siê, ¿e przymusowa sterylizacja jest form¹ przemocy i naruszeniem praw cz³owieka, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych,
a zasada wiadomej zgody jest podstawowym wymogiem korzystania z tych
praw. Wsparcie osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w podejmowaniu
decyzji powinno byæ wyrazem d¹¿enia do pe³nego respektowania wiadomej
woli tych osób, a nie zastêpowaniem jej w procesie decyzyjnym. Przy odpowiednim wsparciu, osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ mog¹ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie na ogólnych zasadach odnosz¹cych siê do wszystkich ludzi. Dlatego te¿ koniecznoci¹ jest poszukiwanie form wspierania osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w codziennym, w miarê mo¿liwoci niezale¿nym i aktywnym ¿yciu, w decydowaniu o swoich sprawach oraz wypowiadaniu siê we w³asnym imieniu. Tak¹ praktyk¹ mo¿e byæ wspierane podejmowanie decyzji. Instytucja wspieranego podejmowania decyzji zak³ada, ¿e
ka¿da osoba przytomna jest w stanie zrozumieæ rzeczywistoæ, o ile zostanie
ona jej zaprezentowana w odpowiedni  dopasowany do jej indywidualnych
196
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potrzeb  sposób. Proces ten sk³ada siê z kilku etapów: osoba musi zrozumieæ dostêpne informacje na dany temat, musi byæ w stanie oceniæ skutki
swoich dzia³añ na podstawie informacji o sytuacji i skutkach ewentualnych
decyzji, musi byæ w stanie podj¹æ swobodn¹ decyzjê, a na koniec musi byæ
w stanie przekazaæ swoj¹ wolê innym, a wiêc swoj¹ decyzjê zakomunikowaæ
w zrozumia³y dla innych sposób (Grzejszczak, Szeroczyñska 2012). Równie¿
ramy prawne Konwencji o prawach osób niepe³nosprawnych wyranie wskazuj¹, ¿e prawa jednostki do podejmowania decyzji nie powinny byæ zastêpowane decyzjami stron trzecich. Osoby niepe³nosprawne maj¹ prawo dokonywaæ wyborów, które wp³ywaj¹ na ich ¿ycie w zakresie leczenia, a tak¿e
problemów rodzinnych i reprodukcyjnych.
Oprócz stereotypów dotycz¹cych seksualnoci kobiet z niepe³nosprawnoci¹, prowadz¹cych do stosowania wobec nich opresyjnych praktyk w dostêpie do praw reprodukcyjnych, s¹ równie¿ takie, które zak³adaj¹ ich nieodpowiednioæ w roli matki. Niepe³nosprawnoæ intelektualna w spo³ecznym
ogl¹dzie ca³kowicie dewaloryzuje rolê matki, staje siê ona w przypadku tej
grupy problematyczna, niepo¿¹dana i negatywnie wartociowana: Urzêdnicy Orodka Pomocy Spo³ecznej [ ] z³o¿yli w s¹dzie wniosek o odebranie
niemowlêcia 32-letniej kobiecie, poniewa¿ jest upoledzona. Pracownica OPS:
 to nie by³o oczywiste, ¿e kobieta poradzi sobie z wychowaniem (przypadek pani Julii).
W represyjnym dyskursie spo³ecznym wci¹¿ obecne jest przewiadczenie
o niezdolnoci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nabycia kompetencji
rodzicielskich, eksponuj¹ce deficyty osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i deprecjonuj¹ce ca³kowicie ich potencja³ do uczenia siê: Przera¿enie
rodziny. Bo jak sprawdzi siê w roli ojca czy matki kto, kto dot¹d samodzielnie jedynie chodzi³ po bu³ki? (przypadek pani Julii).
Badanie ujawni³o istnienie dyskursu ryzyka  jako wyranej cechy macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹  który pojawia siê g³ównie w wypowiedziach osób z otoczenia tych matek. Przejawia siê on w spo³ecznej obawie dotycz¹cej negatywnego wp³ywu niepe³nosprawnoci matki
na dziecko, ocenami wskazuj¹cymi na brak odpowiedzialnoci i niezdolnoæ
do macierzyñstwa, wrogoci¹ wobec planów macierzyñskich, nietolerancj¹,
dystansem spo³ecznym. Kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ przedstawiane s¹ jako osoby ca³kowicie niezdolne do podejmowania ról rodzinnych i opiekuñczych, do wziêcia na siebie odpowiedzialnoci za ¿ycie innych
osób: Jak z sali operacyjnej przysz³am, to przynieli mi wieczorem Ró¿yczkê do karmienia. Taka czarnulka, mówiê sobie, do ojca podobna. A potem
przysz³a pani doktor i powiedzia³a: »O, pani Wona, byli tam u was w domu
sprawdziæ, nie macie zanadto zrobione, wygl¹da na to, ¿e dziecka nie dosta197
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niecie« (przypadek pani Wioletty); Wioleta D. odpowiedzialna za decyzjê
o odebraniu Oliviera matce podkrela, ¿e nie jest dla niej kwesti¹ oczywist¹,
czy podo³a³aby ona wychowaniu syna (przypadek pani Julii).
W przeprowadzonych analizach uwidacznia siê wysokie prawdopodobieñstwo odebrania dziecka kobiecie z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i ograniczenia lub pozbawienia jej w³adzy rodzicielskiej. To, co budzi w¹tpliwoci,
to tryb postêpowañ administracyjnych, poniewa¿ decyzje o natychmiastowym zabraniu dziecka do rodziny zastêpczej podejmowane s¹ a priori, na
podstawie samego faktu niepe³nosprawnoci intelektualnej. W badanych
sprawach kobiet z niepe³nosprawnoci¹ relacjonowane s¹ przypadki odbierania im niemowl¹t zaraz po porodzie, w trybie prewencyjnym, gdy¿ lokalne
jednostki pomocy spo³ecznej i s¹dy rodzinne uznawa³y z góry, ¿e z tytu³u
niepe³nosprawnoci nie s¹ one w stanie poradziæ sobie z wychowywaniem
dziecka: Cztery dni wczeniej s¹d odebra³ matce noworodka. W szpitalu
dziecko przyniesiono matce na jedno karmienie, potem podano rodki na
zatrzymanie laktacji, piersi zalecono cisn¹æ ciasnym stanikiem (przypadek pani
Wioletty); 30 kwietnia pani Dorota wysz³a z dzieckiem na spacer. W trakcie
przechadzki zosta³a zatrzymana przez dwie kuratorki s¹dowe i policjanta.
Kobiety wyci¹gnê³y dziecko z wózka i zabra³y do auta (przypadek pani Doroty); S¹dowe odebranie dziecka przypomina³o porwanie. Dwie kuratorki
i policjantka podczas spaceru zabra³y dziecko (przypadek pani Doroty).
Kiedy matka ma niepe³nosprawnoæ intelektualn¹, pomoc spo³eczna dzia³a
radykalnie, w trybie natychmiastowej interwencji, polegaj¹cej na odseparowaniu dziecka od rodziców, co wiadczy o istnieniu barier prawnych i organizacyjnych w dostêpie do macierzyñstwa dla tych kobiet: [Sêdzia] postanawia umieciæ dziecko w rodzinie zastêpczej, w »trybie zabezpieczenia«.
Wona:  Kazali mi siê ubraæ i pójæ po¿egnaæ z dzieckiem. Szwak [partner
pani Wioletty  przyp. A.W.]:  By³em w rodê w szpitalu, ju¿ by³o po decyzji, a oni nic mi nie powiedzieli. Przyje¿d¿am w pi¹tek po Wiolettê i dziecko,
a tam stoj¹ tacy panowie i mówi¹, ¿e mam j¹ zabraæ i wracaæ do domu.
Mówi¹, ¿e dziecka nie dadz¹, pójdzie do rodziny zastêpczej. Nie rozumia³em, co siê dzieje, my siê tego nie spodziewali (przypadek pani Wioletty);
Po jednej wizycie [kuratorka] wnioskuje: dzieci umieciæ w placówce opiekuñczo-wychowawczej (przypadek pani Wioletty).
Chocia¿ czêæ tych dzia³añ jest uzasadniona ochron¹ bezpieczeñstwa i zdrowia dziecka, to w zbyt wielu przypadkach dzia³ania takie s¹ niepotrzebne
i nadu¿ywane. W Polsce brakuje przemylanego, d³ugofalowego systemu wsparcia instytucjonalnego dla rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, a wiêkszoæ z nich wymaga wsparcia w realizowaniu ról rodzicielskich: Wszelkie
s³u¿by, które mia³y wspieraæ kobietê, zawiod³y (przypadek pani Moniki).
198
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W analizowanych sprawach widoczne jest, ¿e rzadko podejmuje siê próby organizowania wsparcia asystenta czy specjalnie powo³anego doradcy dla
tej grupy rodziców: Kurator móg³ jednak daæ zalecenia i nastêpnie sprawdziæ, czy córka je wykona³a. Nie trzeba by³o od razu dziecka zabieraæ  bierze córkê w obronê pan Tadeusz (przypadek pani Doroty).
Zatem czêsto najpierw umieszcza siê dziecko w rodzinie zastêpczej, w której pozostaje ono do decyzji s¹du, a dopiero póniej bada siê dok³adnie sytuacjê rodziny, co dowodzi istniej¹cego wci¹¿ stereotypu ³¹czenia niepe³nosprawnoci intelektualnej z zagro¿eniem: Rodzinê przebadaj¹ biegli
psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy. S¹d zleci to badanie ju¿ po odebraniu noworodka (przypadek pani Wioletty).
Opisywana tendencja ma potwierdzenie w istniej¹cych badaniach, w których jednoznacznie stwierdza siê, ¿e rodzicom z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ grozi wysokie ryzyko utraty swoich dzieci (m.in. Booth, Booth 1998;
Frohmader, Meekosha 2010). Badania miêdzynarodowe, prowadzone w Islandii, Kanadzie i Australii, potwierdzaj¹, ¿e od 40% do 60% dzieci zostaje
odebranych na drodze s¹dowej niepe³nosprawnym intelektualnie rodzicom
i umieszczonych w rodzinach zastêpczych (McConnell, Llewellyn 2002).
Rodzice z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ znacznie czêciej ni¿ inni
staj¹ siê podopiecznymi orodków pomocy spo³ecznej, które stosuj¹c nadzór, staraj¹ siê ustaliæ, jak realizowane s¹ obowi¹zki rodzicielskie. Stereotyp
osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jako ca³kowicie niekompetentnych
w realizowaniu zadañ zwi¹zanych z rodzicielstwem oraz ryzyko niepodo³ania restrykcyjnym wymogom tej roli przek³ada siê na zwiêkszon¹ widocznoæ tych rodzin dla instytucji publicznych, co sprawia, ¿e rodzicielstwo osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ podlega nieustannej kontroli: [Kobieta] chce te¿ zmieniæ swoje ¿ycie, by odzyskaæ Madziê. Ma zamiar zawrzeæ
zwi¹zek ma³¿eñski z ojcem dziecka i przenieæ siê do niego.  Zrozumia³am
ju¿, jakie b³êdy pope³nia³am  przyznaje.  Poprawiê siê i bêdê lepsz¹ matk¹
(przypadek pani Doroty); Tymczasem, ¿eby udowodniæ opiece spo³ecznej,
¿e jest w stanie sprostaæ obowi¹zkom rodzica, pani Julia wyremontowa³a
dom i pod³¹czy³a pr¹d (przypadek pani Julii).
Istniej¹ce badania dowodz¹, ¿e wsparcie otrzymywane od instytucji, polegaj¹ce na instruowaniu, pouczaniu i nadmiernej kontroli, prowadzi do
poczucia niekompetencji, lêku przed mo¿liwoci¹ utraty dziecka, presji udowadniania rodzicielskich umiejêtnoci, a w konsekwencji powoduje coraz
rzadsze korzystanie z opieki instytucjonalnej (Llewellyn 1995).
Z analizy zebranego materia³u wynika, ¿e bycie matk¹ z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wymaga nieporównywalnie wiêkszego zaanga¿owania i determinacji ni¿ bycie matk¹ bez niepe³nosprawnoci, a spo³eczne sankcje zwi¹199
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zane z niew³aciwym wykonywaniem czy z zaniechaniem pe³nienia obowi¹zków macierzyñskich s¹ tak¿e nieporównywalnie wiêksze w przypadku kobiet
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ musz¹ wk³adaæ ogromny wysi³ek w udowadnianie swojej zdolnoci do opiekowania siê w³asnymi dzieæmi. Macierzyñstwo kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest rol¹ spo³ecznie
nadzorowan¹ i podlega nieustannej kontroli.
W wypadku rodziców z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ mamy z jednej strony do czynienia z realn¹ potrzeb¹ wsparcia, a z drugiej  nieubieganiem siê o pomoc z obawy przed nadmiern¹, pe³n¹ uprzedzeñ kontrol¹ instytucji. Rodzice z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wybieraj¹ czêsto
pasywn¹ strategiê, oznaczaj¹c¹ zaniechanie ubiegania siê o wsparcie i unikanie kontaktów z instytucj¹. Lêk wzbudzaj¹ przede wszystkim kontrolne dzia³ania pracowników socjalnych, s³u¿by zdrowia, kuratorów i niezrozumia³e
decyzje sêdziów: Pani Dorota twierdzi, ¿e nikt jej nie wyjani³, dlaczego tak
siê dzieje (przypadek pani Doroty); Nikt im sytuacji nie t³umaczy, nie rozmawia z nimi w szpitalu kurator czy psycholog. W³adek i Wioletta wychodz¹ ze szpitala sami, sami jad¹ do domu (przypadek pani Wioletty).
Dodatkowym czynnikiem utrudniaj¹cym tej grupie rodziców korzystanie z pomocy instytucji jest niezrozumienie regu³ ich funkcjonowania i trudne, z³o¿one procedury: Dlaczego kobieta mieszka w skandalicznych warunkach i nie dostanie mieszkania socjalnego? Dlaczego nikt nie zapewnia jej
godnych warunków do ¿ycia? Komentarz pani z GOPS-u na skandaliczne
warunki ¿ycia pani M.: »Chcia³am umieciæ j¹ w DPS, ale powiedzia³a NIE,
pobyt w tym rodowisku nie zagra¿a³ jej ¿yciu, poza tym nie wszyscy ¿yj¹
w luksusowych warunkach«. GOPS nie proponowa³ mieszkania socjalnego, sprawa nie zosta³a skierowana do S¹du Rodzinnego. Mimo ¿e w okolicy
jest orodek dla niepe³nosprawnych kobiet, to nikt nie wnioskowa³ o umieszczenie tam pani Moniki (przypadek pani Moniki).
Wydaje siê, ¿e same instytucje rozumiej¹ swoj¹ rolê g³ównie w kategoriach kontrolnych, niechêtnie podejmuj¹ siê organizowania optymalnego
wsparcia i dostosowywania instrumentów polityki spo³ecznej do zró¿nicowanych potrzeb beneficjentów, nie s¹ elastycznie zorganizowane, nie dostarczaj¹ us³ug punktualnie i komplementarnie, w sposób szanuj¹cy godnoæ osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Brak responsywnych instytucji oraz
czynnego zaanga¿owania w poprawê funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w rolach rodzicielskich wyklucza tê grupê osób z krêgów odbiorców wiadczeñ: Gdy po rozmowie z urzêdniczkami wrócilimy
do domu pani Moniki, okaza³o siê, ¿e jedna z nich by³a u niej z wizyt¹. 
Powiedzia³a, ¿e ona mi tutaj przyle tak¹ dziewczynê, ¿eby mi pomaga³a.
200
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Za³atwi¹ farbê, nowe fotele, nowy tapczan, wszystko mi tutaj dadz¹  mówi
pani Monika. Jak twierdzi, gdyby dosta³a propozycjê przeprowadzki do domu
z ogrzewaniem i elektrycznoci¹, skorzysta³aby.  Nie staralimy siê ani pani
te¿ nie sk³ada³a wniosku o mieszkanie socjalne (przypadek pani Moniki).
Systemowe deficyty w zakresie udzielania pomocy rodzinom osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ próbuje siê kompensowaæ wsparciem pozasystemowym, anga¿uj¹c krewnych czy spo³ecznoæ lokaln¹. Rodzicielstwo w badanych sprawach jest zatem praktyk¹ spo³eczn¹, która anga¿uje nie tylko
rodziców, ale tak¿e inne osoby wykonuj¹ce pracê opiekuñcz¹: Wy¿sza instancja zmieni³a wyrok poznañskiego s¹du, nakazuj¹c oddaæ Ró¿ê rodzicom,
pod warunkiem, ¿e lokalna pomoc spo³eczna otoczy rodzinê szczególn¹ opiek¹
i nadzorem (przypadek pani Wioletty).
W analizowanych sprawach uwidacznia siê proces osadzania siê matek
w sieci zale¿noci s³u¿¹cych rodzicielskim potrzebom. Matki z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ poszukuj¹ spo³ecznego wsparcia w obawie przed utrat¹
praw rodzicielskich. Wsparcie to powinno obejmowaæ szeroki wachlarz dzia³añ w zakresie spraw zdrowotnych, pielêgnacyjnych, zwi¹zanych z wy¿ywieniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz z umiejêtnociami wychowawczymi.
Niepe³nosprawnoæ intelektualna postrzegana jest g³ównie przez czynniki medyczne i identyfikowana jako g³ówne ród³o niskiej pozycji w spo³eczeñstwie oraz pojawiaj¹cych siê problemów w realizacji aktywnoci dnia
codziennego, w tym trudnoci wychowawczych. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ tworz¹ heterogeniczn¹ grupê, bardzo zró¿nicowan¹ nie tylko
pod wzglêdem funkcjonowania poznawczego, ale tak¿e prze¿ytych dowiadczeñ, poziomu otrzymywanego wsparcia, co w znacz¹cy sposób wp³ywa na
ich wywi¹zywanie siê z obowi¹zków przypisanych rodzicom. Od rodziców
wymaga siê umiejêtnoci zaspokojenia fizycznych, emocjonalnych i zdrowotnych potrzeb dziecka, a normatywne definiowanie tzw. dobrego rodzicielstwa czêsto prowadzi profesjonalistów do podejmowania subiektywnych
decyzji dotycz¹cych tego, co oznacza bycie dobrym rodzicem. Jednym z wci¹¿
funkcjonuj¹cych mitów dotycz¹cych rodzicielstwa osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ jest to, ¿e jest ono z góry skazane na niepowodzenie. Tymczasem szans na prawid³owe wykonywanie zadañ rodzicielskich nale¿y upatrywaæ
w odpowiednim wsparciu nacechowanym autentyczn¹ trosk¹ o dziecko,
a nie niewiar¹ w kompetencje rodziców: [Biegli] stwierdz¹, ¿e nie by³aby
w stanie samodzielnie zaopiekowaæ siê nimi  »jest jednak¿e w stanie w sposób wystarczaj¹cy wype³niaæ role rodzicielskie przy odpowiednim wsparciu
i pokierowaniu« (przypadek pani Wioletty); Ojciec codziennie odwozi je
do szko³y i odbiera, przywozi na zajêcia pozalekcyjne, dopytuje o ich postê201
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py w nauce, przywozi Wiolettê na imprezy szkolne (przypadek pani Wioletty); So³tys, proboszcz, szko³a, pracownicy orodka opieki spo³ecznej, s¹siedzi
wiadcz¹ za rodzin¹ Szwaka. Sêdzia nie zapyta³a nikogo z nich o opiniê, gdy
27 lipca podejmowa³a decyzjê o odebraniu noworodka (przypadek pani
Wioletty).
Prowadzona analiza wskazuje równie¿, ¿e niepe³nosprawnoæ nie jest
powodem modyfikacji istniej¹cych uk³adów ról rodzinnych, gdy¿ dla instytucji wci¹¿ kobieta jest osob¹, na której spoczywa odpowiedzialnoæ za opiekê nad dzieckiem. Wskazuje na to przypadek pani Katarzyny, kobiety z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym, która ¿yje w zwi¹zku
z mê¿czyzn¹ z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, funkcjonuj¹cym na wy¿szym ni¿ kobieta poziomie. Mimo istniej¹cych mo¿liwoci wspó³dzielenia odpowiedzialnoci rodzicielskiej z ojcem dziecka, s¹d zdecydowa³ siê skierowaæ wy³¹cznie matkê na dodatkowe badania i od jej
funkcjonowania uzale¿ni³ decyzjê o powrocie dziecka z pieczy zastêpczej do
rodziców: S¹d kieruje siê dobrem dziecka  odpowiada rzecznik S¹du Okrêgowego. [ ]  Sprawdza, czy matka podo³a obowi¹zkom. Je¿eli s¹d bêdzie
mia³ pewnoæ, to córka wróci do rodziców (przypadek pani Katarzyny).
Specyficzn¹ cech¹ kontekstu macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w prezentowanych sprawach jest spo³eczny brak akceptacji dla niego. W analizowanych sprawach ujawniaj¹ siê mechanizmy spo³eczne zmierzaj¹ce do zdeprecjonowania macierzyñstwa tych kobiet. Nale¿¹ do
nich: podwa¿anie prawa do podejmowania decyzji prokreacyjnych, traktowanie niepe³nosprawnoci intelektualnej jako bezwzglêdnego ryzyka dla
dziecka, niewiara w mo¿liwoæ nabywania kompetencji wychowawczych tej
grupy.
Niepe³nosprawnoæ intelektualna w opinii spo³ecznej prowadzi równie¿
do wykluczenia z rodzicielstwa niezale¿nie od indywidualnych umiejêtnoci
i sytuuje kobiety jako wymagaj¹ce opieki, ignoruj¹c i wykluczaj¹c je jako
osoby daj¹ce opiekê. W ocenie kompetencji rodzicielskich kobiet z tej grupy
rzadko uwzglêdniane s¹ inne czynniki, takie jak wsparcie spo³eczne, zadowalaj¹ce warunki bytowe, kompetencje ¿yciowe i stopieñ samodzielnoci czy
umiejêtnoci komunikacyjne. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ potrzebuj¹ przygotowania do pe³nienia ról rodzicielskich, jak i póniejszego wsparcia w ich wype³nianiu. Wymagaj¹ one dostêpu do adekwatnych i punktualnych us³ug (zw³aszcza publicznych us³ug spo³ecznych zorientowanych na
osobê: ochrony zdrowia, opieki nad dzieckiem i edukacji, pomocy spo³ecznej,
us³ug mieszkaniowych, transportowych i innych) oraz mo¿liwoci wykorzystania wiadczeñ materialnych i niematerialnych. Przygotowanie do macierzyñstwa i ojcostwa oraz odpowiednio ulokowane zasoby po³¹czone z do202
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brze funkcjonuj¹c¹ sieci¹ wsparcia pozwalaj¹ tej grupie rodziców w efektywny sposób realizowaæ zadania wynikaj¹ce z opieki nad dzieckiem (McConnell, Llewellyn 2002). Rodzice z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ korzystaj¹cy z d³ugotrwa³ego i wszechstronnego wsparcia nie ró¿ni¹ siê znacz¹co
od rodziców bez niepe³nosprawnoci w wielu czynnociach dnia codziennego wynikaj¹cych z ról rodzicielskich (Grayson 2000; Traustadóttir, Sigurjónsdóttir 2008). W dostêpie do wartociowych ról spo³ecznych nale¿a³oby
zatem stworzyæ taki system wsparcia, który z jednej strony poprawi i wzmocni
kompetencje matek z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, a z drugiej  bêdzie kompensowa³ skutki niepe³nosprawnoci.
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Z warsztatów
badawczych
JAKUB NIEDBALSKI

Dylematy rodziców i opiekunów niepe³nosprawnych
dzieci. Charakterystyka reprezentowanych strategii
(nie)radzenia sobie z nieuchronn¹
i niepewn¹ przysz³oci¹1
The purpose of this article is to reconstruct one of the dimensions of the life
of families of persons with intellectual disability, concerning the fortunes of
these families wards following the death of the latters parents (or the situation in which parents, due to their age, will be unable to ensure suitable care
for their disabled offspring). The research material used in this report comprises the personal experiences of parents (guardians) of disabled persons.
Unstructured, semi-directive interviews were conducted with persons representing this category of respondents. Analysis of the research material is based
on the rules of grounded theory methodology. The research conducted revealed that for the parents and guardians of disabled persons, a particularly
important yet at the same time extremely problematic issue is the future of
their wards, a future which they often perceive in different ways. As such, the
research served as a basis for identifying strategies of (not) coping with the
future of disabled children, as applied by their parents and guardians.
Keywords: family, parents (guardians), children (wards), disability, dilemmas
regarding the future

Wstêp
Podstawow¹ a zarazem naturaln¹ przestrzeni¹ ¿yciow¹ ka¿dego cz³owieka jest rodzina, w której jednostka mo¿e realizowaæ wszystkie niezbêdne
potrzeby ¿yciowe dla jej prawid³owego rozwoju. Funkcjonowanie w rodzinie powinno doprowadziæ do usamodzielnienia siê cz³owieka oraz za³o¿enia
swojej w³asnej rodziny. Jednak czêæ osób z niepe³nosprawnoci¹ nie dochodzi do etapu pe³nej autonomii, pozostaj¹c do koñca ¿ycia zale¿nymi od innych. Istniej¹ przy tym niepe³nosprawnoci, które szczególnie predystynuj¹ do tej formy egzystencji. Pozostanie pod opiek¹ rodziców jest szczególnie
1
W tytule wykorzystane zosta³y kody in vivo, jakie wy³oniono w toku analizy wypowiedzi rodziców
i opiekunów dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
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widoczne i czêsto spotykane w przypadku osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Wobec tego, w ramach projektowanego przeze mnie badania, chcia³em przyjrzeæ siê sytuacji osób niepe³nosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
a przede wszystkim zaj¹æ siê w¹tpliwociami i dylematami rodziców, które
narastaj¹ wraz z osi¹ganiem doros³oci przez niepe³nosprawne dzieci. W zwi¹zku
z tym celem badañ uczyni³em analizê procesualnego charakteru przemian dokonuj¹cych siê w rodzinach generacyjnych zwi¹zanych z dorastaniem dzieci
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, zw³aszcza odnosz¹cych siê do dylematów i rozterek rodziców (opiekunów) niepokoj¹cych siê o przysz³oæ swoich
podopiecznych. Kwestie te zosta³y zrekonstruowane na podstawie osobistych
dowiadczeñ rodziców oraz opiekunów niepe³nosprawnych dzieci.

Badania nad sytuacj¹ rodzin maj¹cych niepe³nosprawne
dzieci  przegl¹d literatury
W Polsce istnieje d³uga tradycja badañ nad niepe³nosprawnoci¹, realizowana przez badaczy reprezentuj¹cych takie nauki, jak pedagogika, psychologia czy socjologia. Wród przedstawicieli tej ostatniej dyscypliny, zajmuj¹cych siê problematyk¹ niepe³nosprawnoci intelektualnej, mo¿na miêdzy
innymi wyró¿niæ: M. Soko³owsk¹, A. Ostrowsk¹, J. Czapligo-Sikorsk¹,
A. Firkowsk¹-Mankiewicz, Z. Woniaka czy E. Zakrzewsk¹-Manterys. Prowadzone badania dotycz¹ bardzo ró¿nych problemów i odnosz¹ siê do wszystkich etapów ¿ycia osoby niepe³nosprawnej. Przy czym, ze wzglêdu na podejmowan¹ przeze mnie problematykê badañ, szczególnie wa¿ne bêd¹ te z nich,
które dotycz¹ procesu dorastania i doros³oci osób niepe³nosprawnych intelektualnie oraz kondycji ich rodzin. Wed³ug B. Cytowskiej (2012) charakterystycznym rysem funkcjonowania wspominanych rodzin jest pogarszaj¹ca
siê kondycja fizyczna rodziców, zwi¹zana ze starzeniem siê organizmu. Zestawienie tego faktu z niekoñcz¹cymi siê, a czasem wrêcz nasilaj¹cymi problemami doros³ych osób z niepe³nosprawnoci¹ sugeruje kurczenie siê zasobów rodzinnych w obliczu jeszcze wiêkszych wyzwañ ¿yciowych najbli¿szego
otoczenia. Zasoby zmniejszaj¹ siê równie¿ ze wzglêdu na zmieniaj¹c¹ siê
z czasem strukturê rodziny: odejcie samodzielnego rodzeñstwa z domu, ale
te¿ rozwody rodziców czy mieræ jednego z nich. W literaturze przedmiotu
sporo uwagi powiêca siê rodzinom z dzieckiem niepe³nosprawnym, koncentruj¹c siê na specyficznych trudnociach, których dowiadczaj¹ szczególnie matki niepe³nosprawnego dziecka. Badania prowadzone przez E. Pisulê
i A. D¹browsk¹ (2004) potwierdzaj¹, ¿e oczekiwania matek wobec przysz³oci ich dzieci ró¿ni¹ siê w zale¿noci od wieku zarówno samych matek, jak
i ich potomstwa. Matki starszych dzieci zwykle zdaj¹ sobie sprawê z ograni210
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czeñ swojego podopiecznego, podczas gdy matki ma³ych dzieci wierz¹ w pozytywne i du¿e zmiany w funkcjonowaniu pierworodnych. Rodzeñstwo
zazwyczaj bardziej obiektywnie podchodzi do rzeczywistych umiejêtnoci
niepe³nosprawnego brata lub siostry. Natomiast czêciej niepokoi siê o przysz³oæ pod k¹tem finansowym oraz pogodzenia opieki nad rodzeñstwem ze
swoim ¿yciem prywatnym czy prac¹ zawodow¹ (¯yta 2004). Poniewa¿ rodzice wraz z wiekiem staj¹ siê coraz mniej zdolni do zapewnienia opieki niepe³nosprawnemu cz³onkowi rodziny, sami choruj¹ i tej opieki potrzebuj¹, to
pe³nosprawne rodzeñstwo czêsto staje siê podstawowym opiekunem swojego brata lub siostry. Dla rodzeñstwa doros³ych osób z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ kluczowym zagadnieniem staje siê planowanie przysz³oci, a wiêc
okresu, kiedy rodzice nie bêd¹ w stanie kontynuowaæ opieki nad swoim
potomstwem (¯yta 2011a; 2011b).
Interesuj¹ce studium przypadku matki zmagaj¹cej siê z problemami dziecka niepe³nosprawnego prezentuje w swojej ksi¹¿ce E. Zakrzewska-Manterys
(1995). Autorka uczyni³a bohaterem swojej ksi¹¿ki, jak sama pisze, zespó³
Downa, rozumiany jednak nie w perspektywie biologicznie uwarunkowanego
syndromu zaburzeñ rozwojowych i funkcjonowania, jak to zazwyczaj ma miejsce, ale jako zjawisko kulturowe, uwik³ane w ró¿nego rodzaju znaczenia wi¹¿¹ce siê z pewnymi praktykami spo³eczno-instytucjonalnymi, determinuj¹cymi okrelone sposoby dzia³ania, mówienia i mylenia w zetkniêciu ze zjawiskiem,
które zak³óca standardowe interpretacje zdarzeñ kszta³tuj¹cych porz¹dek spo³eczny. Osadzenie w³asnych dowiadczeñ w kontekcie interpretacyjnym koncepcji wywodz¹cych siê z nurtu socjologii interpretatywnej pozwoli³o autorce
na swoiste uto¿samianie badacza z osob¹ badan¹, stopienie w jedn¹ ca³oæ wiata
osobistych doznañ i prze¿yæ tworz¹cych przedmiot badañ ze wiatem naukowego namys³u nad rzeczywistoci¹ i teoretycznej refleksji. Dziêki temu mog³a
ona odkrywaæ p³aszczyzny, na których stykaj¹ siê ze sob¹ jednostka oraz spo³eczeñstwo i na których dochodzi do wzajemnego przenikania indywidualnych biografii ze sfer¹ kultury. Badania powiêcone doros³oci osób z zespo³em Downa prowadzi³a równie¿ A. ¯yta (2009, 2010, 2011a). Celem badañ
autorki by³o przybli¿enie przemyleñ, uczuæ i s¹dów na temat ró¿nych aspektów ¿ycia cz³onków rodzin osób z zespo³em Downa. Jednym z czêsto podejmowanych przez nich w¹tków by³o planowanie przysz³oci osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ oraz tworzonej przez cz³onków rodzin wizji
doros³oci osób z tym schorzeniem. Przeprowadzona analiza pozwoli³a na
wyodrêbnienie piêciu podstawowych tematów: opieka nad niepe³nosprawnym
rodzeñstwem jako obowi¹zek i forma preferowana, nadzieja na samodzielnoæ, ¿ycie dniem dzisiejszym, rodzeñstwo jako gwarant opieki na przysz³oæ,
hostel rozumiany dwojako, jako samodzielnoæ b¹d koniecznoæ.
211
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Równie¿ liczne zagraniczne badania wykazuj¹, ¿e mylenie o przysz³oci
swoich niepe³nosprawnych dzieci jest czym stale obecnym w ¿yciu rodziców
(Miltiades, Pruchno 2001). W zagranicznych badaniach powiêconych rodzinie doros³ych z niepe³nosprawnoci¹ mo¿na wyodrêbniæ kilka g³ównych
tematów: rodzicielstwo i spe³nianie roli matek (Docherty, Reid 2009), spe³nianie roli ojców wobec doros³ych dzieci (Heller, Arnold 2010) czy macierzyñstwo i ojcostwo doros³ych z ró¿norodn¹ niepe³nosprawnoci¹ (Hodapp
2007; Hodapp, Glidden, Kaiser 2005). Prowadzone s¹ równie¿ badania nad
wyzwaniami ról rodzicielskich w kontekcie d³ugotrwa³ej opieki i wsparcia
w warunkach rodziny generacyjnej (Miltiades, Pruchno 2001). Zainteresowanie badaczy wzbudzaj¹ ponadto starzej¹cy siê rodzice doros³ych z niepe³nosprawnoci¹ (jak i same osoby niepe³nosprawne), ich wyzwania w ¿yciu
codziennym oraz pozycja, role i w³aciwoci rodzeñstwa doros³ych osób
z niepe³nosprawnoci¹ (Orsmond, Seltzer 2007). Badacze amerykañscy z miêdzynarodowym zespo³em (Seltzer, Floyd, Greenberg 2005) zanalizowali istniej¹ce zwi¹zki miêdzy ca³o¿yciow¹ i d³ugotrwa³¹ niepe³nosprawnoci¹ dzieci
a stanem zdrowia ich rodziców. Wed³ug autorów rodzice, którzy maj¹ doros³e dziecko z niepe³nosprawnoci¹, stawiaj¹ czo³a nietypowym wyzwaniom
opiekuñczym, które mog¹ powodowaæ stres i wp³ywaæ na ich zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Podobnie jak u pozosta³ych cz³onków rodzin, u rodziców jako opiekunów istnieje ró¿norodnoæ sposobów w radzeniu sobie
z wieloletnimi wymaganiami funkcjonowania w roli opiekunów dorastaj¹cego lub doros³ego dziecka. Wsparcie spo³eczne oraz instytucje wspomagaj¹ce
mog¹ wzmacniaæ elastycznoæ rodziców w radzeniu sobie z rol¹, o czym pisz¹ E.D. Johnson (2000), P. Solomon i J. Draine (1995). Autorzy badañ zauwa¿aj¹, ¿e stres zwi¹zany z sytuacj¹ wieloletniego bycia opiekunem doros³ego dziecka z niepe³nosprawnoci¹ stanowi czynnik ryzyka, mog¹cy
zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia konsekwencji fizycznych i psychicznych u rodziców. Podkrelaj¹ równie¿, ¿e istnieje ró¿nica w wieloletnim radzeniu sobie z rol¹ rodzica przez osoby maj¹ce dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub zaburzeniami psychicznymi. Wed³ug badaczy radzenie sobie ze
stresem bêdzie szczególnie wa¿n¹ strategi¹ dla rodziców w rednim wieku,
maj¹cych doros³e dzieci z zaburzeniami psychicznymi i ten czynnik odró¿nia
ich od rodziców doros³ych dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Zagraniczni badacze koncentruj¹ siê tak¿e na sytuacji rodzeñstwa osób
niepe³nosprawnych intelektualnie. Badania potwierdzaj¹, ¿e czêsto oczekuje
siê, i¿ rodzeñstwo w bli¿szej lub dalszej przysz³oci przejmie rolê podstawowych opiekunów, staj¹c siê osobami kluczowymi w ¿yciu swych niepe³nosprawnych intelektualnie braci i sióstr, obejmuj¹c rolê opiekuna prawnego oraz dostarczaj¹c wsparcia finansowego (Bigby 1996, 1997; Freedman
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i in. 1997; Greenberg i in. 1999). Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e przysz³e zamieszkanie z niepe³nosprawnym rodzeñstwem planuje 19% ich sióstr i braci
(Krauss i in. 1996), a 44% wyra¿a chêæ i gotowoæ do objêcia w przysz³oci
roli podstawowego opiekuna (Griffiths, Unger1994), natomiast 60% oczekuje, ¿e takim opiekunem zostanie (Greenberg i in. 1999). Zmiennymi, które koreluj¹ z oczekiwaniem podjêcia roli opiekuna, s¹ miêdzy innymi z³y
stan zdrowia matek, bycie siostr¹ lub bratem osoby niepe³nosprawnej oraz
l¿ejszy stopieñ niepe³nosprawnoci intelektualnej (Krauss i in. 1996). Wiêkszoæ badañ wskazuje, ¿e zwykle to jedna osoba sporód rodzeñstwa przejmuje rolê przysz³ego opiekuna, czêciej jest ni¹ jedna z sióstr (Bigby 1997;
Greenberg i in. 1999; Krauss i in. 1996).
Równie¿ badacze amerykañscy J.L. Taylor, J.S. Greenberg, M.M. Seltzer
i F.J. Floyd (2008) omawiaj¹ problematykê w³aciwoci rodzeñstwa osób doros³ych z zaburzeniami rozwoju (niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ stopnia lekkiego) i zaburzeniami psychicznymi. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e istnieje kilka przyczyn
zmian cyklu ¿ycia braci i sióstr rodzeñstwa z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Badania na próbach losowych sugeruj¹, ¿e gdy przechodz¹ ze redniej doros³oci do fazy pónej doros³oci role i relacje z rodzeñstwem pe³nosprawnym odgrywaj¹ znacz¹co wzrastaj¹c¹ rolê. Rodzeñstwo wykazuje tendencjê do bycia
bli¿ej ze swymi braæmi i siostrami z niepe³nosprawnoci¹ w miarê jak ci siê starzej¹, daj¹c im wiêksze psychologiczne wsparcie. Autorzy stwierdzaj¹, ¿e relacje
rodzeñstwa z doros³ymi z niepe³nosprawnoci¹ s¹ oparte w wiêkszoci na sprawowaniu opieki ni¿ na towarzyszeniu i zapewnieniu towarzystwa. Posiadanie
doros³ego brata lub siostry z niepe³nosprawnoci¹ mo¿e równie¿ wp³ywaæ na
cykl ¿ycia rodzeñstwa, ograniczaj¹c ich mo¿liwoci do zak³adania i utrzymania
w³asnych rodzin prokreacyjnych. M.M. Seltzer, J.S. Greenberg, M.W. Krauss,
R.M. Grodon i K. Judge (1996) pisz¹, ¿e bycie rodzeñstwem niepe³nosprawnych doros³ych z zaburzeniami rozwoju wp³ywa na decyzje dotycz¹ce partnerów ¿yciowych oraz liczbê posiadanych w³asnych dzieci.
Analizuj¹c doniesienia zarówno z raportów badañ klinicznych, jak i badañ prowadzonych w ramach nauk spo³ecznych, mo¿na zauwa¿yæ kluczowe,
a zarazem wyj¹tkowe wzory funkcjonowania i w³aciwoci rodzin generacyjnych oraz osób z niepe³nosprawnoci¹, które na ogó³ pozostaj¹ w rodzinach
(lub trafiaj¹ do placówek stacjonarnych), poniewa¿ wymagaj¹ i potrzebuj¹ ca³o¿yciowego wsparcia.

Teoretyczne i metodologiczne podstawy badañ
Przeprowadzone badania, na podstawie których opracowany zosta³ niniejszy artyku³, stanow¹ czêæ wiêkszego projektu powiêconego analizie
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procesualnego charakteru przemian dokonuj¹cych siê w rodzinach generacyjnych pod wp³ywem starzenia siê rodziców. Badania koncentruj¹ siê na
problematyce przysz³ych losów doros³ych osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ po mierci (lub fizycznej utracie si³) ich prawnych opiekunów, którymi najczêciej s¹ rodzice. Wspomniane kwestie s¹ rozpatrywane w kontekcie spo³eczno-kulturowych, prawnych, politycznych i ekonomicznych
uwarunkowañ zwi¹zanych z sytuacj¹ osób niepe³nosprawnych w Polsce oraz
porównane z wynikami badañ dotycz¹cych niniejszej problematyki w innych
krajach.
W ramach projektu podstawê teoretyczn¹ prowadzonej analizy stanowi
critical disability theory (CDT), która wyjania, co jest z³e w aktualnej rzeczywistoci spo³ecznej, identyfikuje aktorów, ¿eby j¹ zmieniæ i przedstawiæ
zarówno jasno normy le¿¹ce u podstaw krytyki, jak i osi¹galne cele spo³ecznej transformacji (Bohman 2007). Krytyczna teoria niepe³nosprawnoci to
podejcie do kwestii niepe³nosprawnoci, które jednoczenie jest wyjaniaj¹ce, praktyczne i normatywne. Co wiêcej, konfrontuje ona liberalne normy,
takie jak wolnoæ i równoæ z praktyk¹ ¿ycia codziennego ludzi niepe³nosprawnych. Zasadnicz¹ cech¹ tego podejcia teoretycznego jest przyjêcie za
punkt wyjcia spo³ecznego modelu niepe³nosprawnoci (Barnes, Mercer 1997;
Finkelstein 2004; Oliver 2004) i odrzucenie modelu medycznego i indywidualistycznego (Sikorska, Ostrowska 1996), zak³adaj¹cych, ¿e problemy osób
niepe³nosprawnych wynikaj¹ z ich indywidualnego upoledzenia fizycznego
lub psychicznego. Podejcie krytyczne przyjmuje, ¿e konieczne jest traktowanie niepe³nosprawnoci jako spo³ecznie konstruowanej a tak¿e, ¿e niezbêdna jest zmiana dyskryminacyjnych praktyk stosowanych przez spo³eczeñstwo wobec osób niepe³nosprawnych na takie, które uznaj¹ ich prawa do
rozwoju i samostanowienia. Jednak¿e w CDT zauwa¿a siê istnienie napiêcia
miêdzy biomedyczn¹ a spo³eczn¹ koncepcj¹ niepe³nosprawnoci, zgodnie
z któr¹ ludzie z niepe³nosprawnoci¹ s¹ oceniani jako zintegrowani cz³onkowie spo³eczeñstwa. Wyra¿a siê ona miêdzy innymi w poszanowaniu niezale¿noci osób niepe³nosprawnych i zdarzaj¹cym siê ich samowykluczaniu.
Zgodnie z t¹ teori¹ osoba niepe³nosprawna pozostaje w wielu relacjach spo³ecznych w trakcie swojego ¿ycia, które maj¹ wp³yw na jej zachowania i postawy. Twórcy CDT uznaj¹ odmiennoæ osób niepe³nosprawnych za nieunikniony fakt i stoj¹ na stanowisku, ¿e nie podwa¿a to zasady równoci. W CDT
prawo stanowione traktowane jest jako niezbêdne narzêdzie w realizacji
d¹¿enia do zapewnienia równoci ludziom nie w pe³ni sprawnym i ich integracji we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Jednoczenie uznaje siê, ¿e ró¿norodnoæ wnoszona do spo³eczeñstwa przez osoby niepe³nosprawne jest wartoci¹. Cech¹ charakterystyczn¹ CDT jest traktowanie osób niepe³nosprawnych
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jako kompetentnych informatorów i uwzglêdnianie ich punktu widzenia.
W teorii tej podkrelone zosta³o szczególne znaczenie jêzyka, jakiego u¿ywa
siê w badaniach i rozwa¿aniach nad niepe³nosprawnoci¹. Zwrócono uwagê, ¿e jêzyk wyra¿a postawy wobec osób niepe³nosprawnych, prowadz¹ce
do okrelonych dzia³añ o charakterze politycznym, ekonomicznym i spo³ecznym. Etykietowanie zbiorowoci niepe³nosprawnych le¿y u podstaw ich spo³ecznego wykluczania. Z istoty omawianego podejcia wynika te¿ swoista
stronniczoæ badañ, wyra¿aj¹ca siê jako opowiadanie siê po stronie niepe³nosprawnych i ich wzmacnianie (empowerment). Zatem badania w tym
nurcie lokuj¹ siê w paradygmacie emancypatorskim.
W ramach prowadzonych badañ niepe³nosprawnoæ traktowana jest jako
konstrukt spo³eczno-kulturowy, wytwór z³o¿onej interakcji miêdzy osobistymi
i kontekstualnymi procesami tworzenia znaczeñ, a wiedza na jej temat jest
konstruowana oraz dystrybuowana wed³ug procedur i mechanizmów maj¹cych charakter wiedzy spo³ecznej (Zakrzewska-Manterys 1997: 26). Funkcjonuj¹ce w przestrzeni publicznej pojêcie niepe³nosprawnoci intelektualnej jest wiêc nie tylko terminem opisuj¹cym pewien stan rzeczy, lecz jest
tak¿e pojêciem, w którego rozumienie wbudowane s¹ wartoci i oceny, ukryte
postulaty, zakamuflowane etykietowanie. Innymi s³owy, pojêcie, o którym
mowa, jest uwik³ane w wiat sensów i znaczeñ ze swej istoty wieloznacznych, nieprecyzyjnych i zmiennych w zale¿noci od czasu i okolicznoci (ibidem).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze odniesienia teoretyczne, w badaniach stanowi¹cych podstawê niniejszego opracowania, odwo³ujê siê do subiektywnej
perspektywy badanych, czyni¹c ich w³asny punkt widzenia podstaw¹ do konstruowania uogólnieñ teoretycznych (W³odarek, Zió³kowski 1990: 55). Z tego
wzglêdu w realizacji badañ kluczowy jest bezporedni kontakt z aktorami spo³ecznymi oraz prowadzenie obserwacji w ich bezporednim otoczeniu.
Analiza zgromadzonego materia³u empirycznego prowadzona by³a zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Wybór tej¿e metodologii
pozwala bowiem na odzwierciedlenie procesualnego charakteru rzeczywistoci, któr¹ poddajemy badaniom (Glaser, Strauss 1967; Strauss, Corbin
1990), a poza tym umo¿liwia ca³ociowe ujêcie przedmiotu badañ (Carrero,
Peiro, Salanova 2000). Nie bez znaczenia, w kontekcie badañ, jest tak¿e
fakt, i¿ metodologia teorii ugruntowanej daje sposobnoæ wgl¹du w problematykê widzian¹ oczami badanych (Hirschfeld i in. 2005).
Poniewa¿ przyjêt¹ metodologi¹ badañ jest teoria ugruntowana, st¹d za³o¿enie, ¿e wszystkie pozyskane w toku eksploracji terenowej informacje bêd¹ istotne (all is data) w tworzeniu teorii odnonie do problematyki badañ. W konsekwencji ma to doprowadziæ do wykorzystania wielu ró¿nych róde³ badawczych
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w opisie przedmiotu badañ. Ze wzglêdu na przedmiot badañ i przyjêt¹ perspektywê teoretyczno-badawcz¹ wykorzystane s¹ techniki jakociowe, a wród
nich: wywiad swobodny, obserwacje oraz materia³y zastane.
W niniejszym artykule uwzglêdniono dane pochodz¹ce z 25 wywiadów
swobodnych przeprowadzonych w okresie czerwiec 2017 r.  sierpieñ 2018
r. z rodzicami (opiekunami) osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Na
ich podstawie oparta zosta³a zaproponowana w czêci empirycznej typologia dotycz¹ca strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ stosowana przez
rodziców i opiekunów niepe³nosprawnych dzieci. Natomiast w ramach ca³ego projektu zostan¹ przeprowadzone wywiady swobodne nieustrukturowane z rodzicami maj¹cymi dorastaj¹ce i doros³e dzieci z niepe³nosprawnoci¹,
rodzeñstwem wychowuj¹cym siê z dorastaj¹cymi braæmi/siostrami z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, a tak¿e z osobami z otoczenia wymienionych
rodzin, miêdzy innymi dziadkami, przyjació³mi, znajomymi oraz z profesjonalistami uczestnicz¹cymi w procesie terapeutyczno-rehabilitacyjnym, tj.
psychologami, lekarzami, rehabilitantami, nauczycielami itd. Docelowo planuje siê wykonaæ oko³o 90 wywiadów, z czego blisko po³owa ma byæ przeprowadzona z rodzicami i opiekunami dzieci z niepe³nosprawnoci¹. Bêdzie
to mo¿liwe dziêki wsparciu uzyskanemu w rodowisku rodziców dzieci niepe³nosprawnych, a tak¿e wród osób zatrudnionych w instytucjach opiekuñczych i pomocowych. Z tego wzglêdu kolejni badani bêd¹ rekrutowani na
zasadzie kuli nie¿nej. Charakter dope³niaj¹cy w projekcie maj¹ dane pochodz¹ce z obserwacji przeprowadzonych podczas spotkañ, imprez i wydarzeñ z udzia³em rodzin z dorastaj¹cymi dzieæmi z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, a tak¿e z analizy treci materia³ów zastanych, takich jak dokumenty,
akty prawne reguluj¹ce sytuacjê osób niepe³nosprawnych i ich rodzin, statuty i regulaminy instytucji wspomagaj¹cych rodziny opiekuj¹ce siê ich niepe³nosprawnymi cz³onkami, a tak¿e spisy i zestawienia statystyczne pokazuj¹ce
skalê oraz zmiennoæ w czasie badanej problematyki. Dobór poszczególnych
materia³ów, a tak¿e kolejnych przypadków ma charakter teoretyczny, co
oznacza, ¿e trwa³ (oraz w zale¿noci od potrzeb bêdzie kontynuowany) do
momentu osi¹gniêcia teoretycznego nasycenia (theoretical saturation) sformu³owanych kategorii analitycznych (Glaser, Strauss 1967: 61).

Stosunek rodziców do przysz³oci
swoich niepe³nosprawnych dzieci
Interpretacja zgromadzonych danych doprowadzi³a do rekonstrukcji strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ stosowanych przez rodziców i opiekunów niepe³nosprawnych dzieci. W analizie porównywano logiki kon216
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struowania narracji wród badanych osób oraz zwi¹zane z nimi konteksty
strukturalne. Efektem tak przeprowadzonych analiz jest opracowanie szeciu
typów strategii: racjonalizatorska, pragmatyczna, niepewna, poszukuj¹ca, oddalaj¹ca, zniechêcona, które w ró¿nym zakresie i formach obecne s¹ w narracjach badanych osób.
Przy czym wyró¿nione wzory strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ stanowi¹ konstrukcje idealnotypiczne (Weber 2004: 172174). Oznacza to, ¿e kategorie te nie wystêpuj¹ w rzeczywistoci, lecz stanowi¹ konstrukty analityczne. Mimo to w opowieciach osób badanych o swoich
¿yciowych dowiadczeniach zwi¹zanych z byciem rodzicem (opiekunem)
osoby niepe³nosprawnej mo¿na odnaleæ takie rysy, jakie pozwalaj¹ przyporz¹dkowaæ dan¹ narracjê do okrelonej kategorii reprezentuj¹cej jedn¹ z przedstawionych dalej strategii.

Typ strategii racjonalizatorskiej
Rodzice (opiekunowie) charakteryzuj¹cy siê tym stylem traktuj¹ przysz³oæ
swoich dzieci jako wyzwanie, któremu musz¹ sprostaæ zarówno mentalnie,
jaki i praktycznie. Oznacza to, ¿e prowadz¹ oni nieustann¹ pracê nad samymi
sob¹, która polega na ci¹g³ym poszukiwaniu racjonalizacji ich dzia³añ i zamiarów zwi¹zanych najczêciej z umieszczeniem dziecka w specjalistycznym
orodku opiekuñczym b¹d powierzeniu opieki nad nim pe³nosprawnemu
rodzeñstwu: To nie jest ³atwe. Wszystko wymaga gruntownego przemylenia. Ja ju¿ od dawna bi³am siê z mylami, co powinnam zrobiæ. Ale ostatecznie stwierdzi³am, ¿e nie ma lepszego rozwi¹zania, jak znaleæ, póki sama
jeszcze mam na to si³y, jaki sensowny orodek, gdzie bêdê mia³a pewnoæ,
¿e mój Sta bêdzie mia³ dobr¹ opiekê [ ] (w.17.5)2.
W tym typie strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych podopiecznych szczególnie akcentowany jest nie tyle sam fakt koniecznoci okrelenia przysz³ych losów dziecka (dla rodziców jest to bowiem oczywiste), co poszukiwanie racjonalnych argumentów i praktycznych powodów,
dla których rodzice (opiekunowie) podjêli tê a nie inn¹ decyzjê dotycz¹c¹
przysz³oci podopiecznego. Innymi s³owy, na plan pierwszy narracji wysuwa
siê kwestia wspomnianej racjonalizacji dzia³añ czy nawet samego zamiaru
ich podjêcia: No wiêc, nie ma moim zdaniem nic, co mog³oby zast¹piæ dom
rodzinny, ale bywa tak, ¿e tego domu nie ma lub w którym momencie za2
We wszystkich cytowanych fragmentach wywiadów zastosowano jednolity system oznaczeñ, zgodnie z którym pierwsza cyfra wskazuje na rok przeprowadzenia wywiadu, natomiast druga cyfra ma charakter porz¹dkowy i oznacza kolejnoæ wykonania wywiadów w danym roku.
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braknie. Z tym trzeba siê liczyæ, bo taka jest kolej rzeczy, niestety. I dlatego
trzeba jako zabezpieczyæ przysz³oæ dla dziecka, zw³aszcza jak ciebie ju¿ nie
bêdzie na tym wiecie [ ]. Ja mam takie zdanie, ¿e trzeba wybraæ rozs¹dnie,
nie nale¿y kierowaæ siê emocjami [ ]. D³ugo mi to zajê³o, ale mam poczucie, ¿e to, co wybralimy, jest najlepsze na ten moment, bo nie wiem, co
przyniesie jutro i mo¿e bêd¹ jeszcze inne, lepsze rozwi¹zania, ale póki co jest
jak jest i tego siê trzymam (w.17.8).
Konsekwencj¹ tego rodzaju czynnoci jest nierzadko swoiste, choæ zazwyczaj zupe³nie niewiadome, uprzedmiotowianie dziecka, które traktuje
siê jako obiekt wdra¿anych w ¿ycie i realizowanych planów na przysz³oæ.
Jednoczenie w ¿adnym razie nie przeczy to powiêcaniu siê rodziców sprawom podopiecznego, które zazwyczaj zajmuj¹ jedn¹ z wa¿niejszych b¹d
wprost centraln¹ o wszelkich dzia³añ opiekunów, to jednak daje siê zauwa¿yæ koncentracjê na procedurach ni¿ na samym dziecku: Widzi Pan, jeli
spojrzeæ na to jako na zadanie, które rodzic ma do wykonania, to jest ³atwiej
to zrozumieæ i Panu, ale i mnie lepiej wyt³umaczyæ. Bo chocia¿ jestem ojcem
dziecka i dla mnie jest ono najwa¿niejsze, to muszê spojrzeæ prawdzie w oczy
i mieæ wiadomoæ nieuchronnego odejcia mnie jako rodzica i opiekuna.
Dlatego Dominika musi mieæ zagwarantowan¹ chocia¿ namiastkê tego, co
ma teraz i o to siê staram, to dla mnie jest wa¿ne, ¿ebym, gdy bêdzie mój
czas, móg³ spokojnie odejæ, wiedz¹c, ¿e zrobi³em to, co mog³em najlepszego (w.17.3).
W prezentowanym typie opisywanej strategii rodzice (opiekunowie) koncentruj¹ siê zatem na poszukiwaniu potwierdzenia s³usznoci podjêtych przez
siebie decyzji, czêsto korzystaj¹c w tym celu z opinii ekspertów (lekarze, terapeuci, nauczycie itp.), których jednak nierzadko dobieraj¹ w ten sposób,
aby uzasadniæ swoje zamiary i utwierdziæ siê w nich. Warto podkreliæ, ¿e
powtarzaj¹c¹ siê kwesti¹ jest umiejêtne pomijanie czy wrêcz bagatelizowanie
innego ni¿ wyra¿ane przez rodziców stanowiska, a tak¿e odrzucanie wszelkich uwag czy krytycznego ogl¹du sytuacji otoczenia.

Typ strategii pragmatycznej
W tym przypadku rodzice (opiekunowie) wykazuj¹ bardzo praktyczne
nastawienie do przysz³oci niepe³nosprawnego dziecka, które mo¿na opisaæ
w kategoriach cile okrelonego planu dzia³ania. Ujawnia siê to w szczegó³owym, a zarazem jasno wyeksplikowanym programie na ¿ycie zarówno
teraz, jak i w przysz³oci. Zdaniem rodziców reprezentuj¹cych ten rodzaj
strategii radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnego podopiecznego
nie tylko mo¿na, ale po prostu nale¿y wszystko z góry zaplanowaæ i postêpo218
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waæ wed³ug wczeniej podjêtych ustaleñ (o tyle, o ile pozwalaj¹ na to okolicznoci zwi¹zane miêdzy innymi ze specyfik¹ dysfunkcji dziecka, sytuacj¹
materialn¹ rodziny czy zdrowotn¹ jej pozosta³ych cz³onków): Co mogê
powiedzieæ chyba tylko tyle, ¿e nie mogê sobie pozwoliæ na dowolnoæ
ani nie mogê zdaæ siê na los czy przypadek. Po prostu trzeba siê o wszystko
zatroszczyæ ju¿ teraz, póki jest na to czas, ja mam si³y, a dziecko nie wymaga
jeszcze opieki innych osób. Nie ma co siê oszukiwaæ, trzeba zrozumieæ, ¿e
cz³owiek nie jest ani d³ugowieczny, ani wiecznie m³ody. A tak, to mam wiadomoæ tego, co mnie i moje dziecko czeka (w.17.10).
Cech¹ charakterystyczn¹ jest tutaj upór, przekonanie o s³usznoci za³o¿onego planu, ale tak¿e wysoka konsekwencja w jego realizacji. Rodzice (opiekunowie) niepe³nosprawnego dziecka staraj¹ siê ograniczaæ wszelkiego rodzaju dyskusje nad wybranym przez siebie rozwi¹zaniem, koncentruj¹c siê
na jego wdra¿aniu. Szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê do ewentualnych przyczyn niepowodzenia planu, które stara siê przewidzieæ i w miarê mo¿liwoci
wyeliminowaæ, b¹d, gdy jest to trudne, przynajmniej zminimalizowaæ. W ten
sposób rodzice (opiekunowie) nie tylko podejmuj¹ starania zmierzaj¹ce do
ograniczenia czynników mog¹cych dezawuowaæ ich pomys³y na przysz³oæ
dzieci, ale te¿ skutecznie owe czynniki omijaj¹: Jak bêdê mia³ wiadomoæ
tego, co mnie czeka i co czekaæ bêdzie moje dziecko, to mam takie poczucie,
¿e nawet beze mnie to dziecko bêdzie mia³o dobrze, ¿e krzywda mu siê nie
stanie jaka. Bo to ró¿nie mo¿e przecie¿ byæ. Dlatego lepiej mieæ tak¹ wiadomoæ i zawczasu zrobiæ wszystko, co jest mo¿liwe, ¿eby jako to dziecko w przysz³oci mia³o na tym wiecie. Wiadomo, wszystkiego siê nie przewidzi, ale
nie trzeba nie wiadomo jakich rozmylañ, ¿eby wiedzieæ, ¿e cz³owiek siê zestarzeje, bêdzie mia³ mniej si³, a dziecko nadal bêdzie mia³o swoje potrzeby (w.18.2).
Inn¹ cech¹ charakterystyczn¹ tego typu strategii jest ograniczenie (przynajmniej w deklaracjach) emocjonalnego kontekstu (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych podopiecznych. Z wypowiedzi rodziców mo¿na
odczytaæ, i¿ zd¹¿yli oni ju¿ przemyleæ swoje w¹tpliwoci i obecnie nie podejmuj¹ dyskusji w ramach dokonanych wyborów i ich mo¿liwych konsekwencji. Wydaje siê, ¿e w ten sposób chroni¹ nie tylko wczeniejsze ustalenia, ale tak¿e w³asne emocje oraz oddalaj¹ ewentualne w¹tpliwoci co do
s³usznoci podjêtych dzia³añ i ich realizacji. Daje to im poczucie wiêkszej pewnoci i przekonanie, ¿e podjête decyzje nie tylko nale¿y dalej wdra¿aæ w ¿ycie,
ale te¿ ich dotychczasowe poczynania oceniaæ mo¿na jako w³aciwe: D³ugo
bi³am siê z mylami [ ] do tej pory czasami mam w¹tpliwoci, czy pomys³
z opiek¹ w domu pomocy jest w³aciwy. Ale przecie¿ nic lepszego w mojej
sytuacji nie wymylê. Mogê tylko bardziej siê gnêbiæ, a i tak nic to nie da.
219

13.p65

219

19-07-12, 07:25

Jakub Niedbalski

Lepiej zamiast teraz mêczyæ siê z mylami, powiêciæ wiêcej czasu dziecku
i jego potrzebom (w.17.5).
Jednoczenie rodzice reprezentuj¹cy ten model (nie)radzenia sobie
z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci powiêcaj¹ sporo uwagi poszukiwaniu argumentów na podjête decyzje oraz dzia³ania, które stanowi¹ swoisty
orê¿ na s³owa krytyki ze strony otoczenia. Przy czym s¹ to argumenty skierowane g³ównie wobec innych, sami bowiem staj¹ mocno na stanowisku, ¿e
ich plany i realizowane strategie s¹ po prostu s³uszne i nie wymagaj¹ dalszych dyskusji: Bardzo mnie denerwuje, jak kto stara siê byæ m¹drzejszy
ode mnie w tym sensie, ¿e daje mi rady, nie bêd¹c w mojej sytuacji. Co mi po
takim czym, oprócz frustracji i niepotrzebnych nerwów. Lepiej, ¿eby ka¿dy
zaj¹³ siê sob¹, ale jacy s¹ ludzie, dobrze wiemy. Dlatego jak kto chce mi co
zasugerowaæ czy ma swoje uwagi, to ja jestem na to przygotowana i od razu
odpowiadam, co o tym mylê (w.18.5).
Podsumowuj¹c, mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ w tym typie  podobnie jak
w poprzednio prezentowanej strategii racjonalizatorskiej  wa¿ne miejsce
zajmuje nie samo dziecko (podopieczny) czy nawet proces poszukiwania,
uzgadniania lub analizowania potencjalnych dzia³añ, ale potwierdzanie s³usznoci dokonanych ju¿ wyborów. Przy czym cech¹ charakterystyczn¹ opisywanego typu jest neutralizowanie emocji towarzysz¹cych obawom o przysz³oæ dziecka, w czym pomaga koncentracja na dzia³aniach i ich praktycznych
konsekwencjach, a unikanie wszelkich sytuacji mog¹cych doprowadziæ do
dyskusji czy rozwa¿añ nad podjêtymi wyborami.

Typ strategii niepewnej
W tym typie dzia³ania rodziców (opiekunów) osób niepe³nosprawnych
brakuje wyranie okrelonych pomys³ów co do przysz³oci dzieci i chocia¿
jest kilka alternatywnych rozwi¹zañ w tym zakresie, ¿adne z nich nie jest
w pe³ni akceptowalne ani te¿ do koñca satysfakcjonuj¹ce. W efekcie tacy
rodzice (opiekunowie) nie s¹ w stanie okreliæ, jak widz¹ przysz³oæ podopiecznego oraz zaplanowaæ, jakie dzia³ania podejm¹, które mia³yby ow¹
przysz³oæ zabezpieczyæ: To wyj¹tkowo trudne tematy. Nie ma chyba jednej, prostej odpowiedzi, co nale¿a³oby zrobiæ, co w ogóle nale¿y zrobiæ, myl¹c
o przysz³oci. Tu siê co us³yszy, tam siê co przeczyta, jeszcze co innego
powie kto zupe³nie inny i co z tego? Ka¿dy jest na swój sposób m¹dry, ale to
ostatecznie do mnie, do rodzica bêdzie nale¿a³a decyzja, co dalej (w.18.3).
Rodzice (opiekunowie) reprezentuj¹cy ten typ (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci podejmuj¹ starania dotycz¹ce okrelenia
losów swoich dzieci, jednak czyni¹ to w sposób ma³o konsekwentny, co unie220
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mo¿liwia im podjêcie kluczowej decyzji w tym zakresie. Innymi s³owy, postêpowanie rodziców odnonie do przysz³oci podopiecznych charakteryzuje siê niewielk¹ intensyfikacj¹ dzia³añ, bez wyranie okrelonych rezultatów
w postaci podjêcia kluczowych decyzji. Oznacza to nie tyle brak samego
zaanga¿owania siê rodziców, co wspomnianej konsekwencji w ustaleniu,
a tak¿e wyborze konkretnej cie¿ki postêpowania w sprawie losów swoich
podopiecznych: Szczerze mówi¹c, to od d³u¿szego czasu staram siê z tym
problemem sobie poradziæ. Nie daje mi to spokoju, bo przecie¿ chodzi tu
o moje dziecko. Ale do tej pory nie zdo³a³am jako siê z tym uporaæ, no po
prostu mnie to chyba trochê przerasta. Chwilami mam takie przeb³yski, ¿e
powinnam tak czy tak post¹piæ, ale w sumie to nie osi¹gnê³am takiego momentu, ¿ebym mog³a powiedzieæ: tak bêdzie dobrze i tak w³anie zrobiê
(w.17.6).
Rodzice oraz opiekunowie niepe³nosprawnego dziecka maj¹ wyrane trudnoci z okreleniem w³asnego stanowiska i jego spozycjonowaniem wobec
opinii innych osób. Wród tej kategorii rodziców mo¿na wyró¿niæ takich,
którzy stosuj¹ zabieg, jaki mo¿na okreliæ mianem taktownego nienegowania, oznaczaj¹cy, ¿e rodzice (opiekunowie) staraj¹ siê w sposób stonowany
i w miarê mo¿liwoci neutralny reagowaæ na otoczenie, zw³aszcza na wszelkiego rodzaju rady czy pomys³y ferowane przez inne osoby. W tym przypadku rodzice próbuj¹ nie wzbudzaæ dodatkowych emocji, co w du¿ej mierze
wynika z chêci unikniêcia niepotrzebnych kontrowersji wokó³ ich w³asnych
dzieci: To dla mnie trudne i nie bardzo chcê o tym rozmawiaæ. Zreszt¹ wydaje
mi siê to ca³kiem naturalne, ¿e wolê to zachowaæ dla siebie i przed sob¹
tylko siê t³umaczyæ. Ale s¹ ludzie, którzy myl¹, ¿e jak mi to czy tamto powiedz¹, to ja zaraz co zmieniê czy tak w³anie zrobiê. Ale to tak nie dzia³a,
bo przecie¿ to moja sprawa, moja decyzja, moje ¿ycie. Mo¿e po prostu wolê
to przemilczeæ, ni¿ siê z kim cinaæ. Lepiej przyjmowaæ to na spokojnie, a i tak
robiæ, co siê uwa¿a za s³uszne (w.18.1).
Inny charakter ma zabieg krytycznego reagowania, zgodnie z którym
rodzice w sposób nierzadko doæ emocjonalny reaguj¹ na dzia³ania, a nawet
same dyskusje dotycz¹ce ich dzieci. Wydaje siê, ¿e rodzice, którzy postêpuj¹
w ten sposób, odczuwaj¹ zbyt du¿y ciê¿ar oraz presjê ze strony otoczenia lub
po prostu czuj¹ siê osobicie atakowani, a swoje dzieci postrzegaj¹ nierzadko
jako przedmioty dzia³ania innych, upatruj¹c tym samym ród³a potencjalnego zagro¿enia dla niezale¿noci tak w³asnych decyzji, jak i integralnoci
oraz autonomii swoich rodzin: Ja jestem cz³owiekiem doæ chyba stanowczym i powiem Panu, ¿e nie lubiê sytuacji, w których kto ma mi co do zarzucenia albo chce mnie pouczaæ. Ja mam swoje zdanie, swoj¹ wiedze i swoje
dowiadczenia. Dlatego nie waham siê byæ doæ konkretny i bezporedni
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w moich relacjach z innymi, bo tak czy owak, broniê interesów mojej rodziny. Byæ mo¿e zreszt¹ dlatego s¹ dla mnie tacy obcy i beznamiêtni. Ale gdyby
te ró¿ne instytucje i ludzie w nich pracuj¹cy byli bardziej ludzcy, to wtedy
pewnie bym siê bardziej z nimi liczy³ (w.18.4).
Rodzice reprezentuj¹cy ten typ cechuj¹ siê zatem swoist¹ labilnoci¹ i niesta³oci¹, przez co czasami nara¿aj¹ siê na krytykê otoczenia, zw³aszcza wród
najbli¿szych (dziadków albo innych cz³onków rodziny). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e rodzice (opiekunowie) reprezentuj¹cy ten rodzaj strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ swoich dzieci nieustannie odczuwaj¹ lêk i obawê, ¿e ich wybory, ale tak¿e sama wiedza oraz informacje, jakie maj¹, mog¹
byæ niepe³ne i niewystarczaj¹ce, aby móc w sposób wiadomy zdecydowaæ
o losach ich podopiecznych. W du¿ej mierze wynika to z tego, ¿e sami nie
potrafi¹ zaakceptowaæ faktu, i¿ ka¿da z ewentualnych mo¿liwoci niesie za
sob¹ pewne ryzyko czy niedogodnoci, co w efekcie sprawia, ¿e nie ma idealnego i niepozbawionego wad rozwi¹zania.

Typ strategii poszukuj¹cej
To typ dzia³añ rodziców (opiekunów), którego cech¹ charakterystyczn¹
jest brak decyzji oraz planów zwi¹zanych z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych
dzieci. Przy czym rodzice wykazuj¹ tutaj czynn¹ i zaanga¿owan¹ postawê,
która oznacza nieustanne poszukiwanie i permanentne podejmowanie refleksji nad losem swoich podopiecznych. Innymi s³owy, w tym typie (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci rodzice i opiekunowie nie maj¹ ugruntowanego przekonania o konkretnym rozwi¹zaniu
sytuacji dotycz¹cej ich dzieci, jednak nieustannie poszukuj¹ i analizuj¹ ró¿ne, alternatywne rozwi¹zania: Nie, po prostu nie wiem, co mam Panu powiedzieæ. Generalnie ja staram siê ca³y czas nad tym myleæ, analizowaæ, szukaæ
odpowiedzi i tak dalej. To nie daje mi spokoju przecie¿. W sumie to sen mi
to z powiek spêdza, tym bardziej ¿e jestem sama i sama muszê stan¹æ przed
tym, co mnie i moje dziecko czeka. Nie liczê na pomoc innych, bo sk¹d by
ona by³a. Muszê sama siê tak przekonaæ, tak to wszystko zorganizowaæ i tak
siê nastawiæ, ¿eby jaki konkretny kierunek obraæ. Ale póki co mam jeszcze
czas, wiêc rozwa¿am, mylê (w.17.6).
Analiza prowadzona przez rodziców (opiekunów) sprowadza siê miêdzy
innymi do zestawiania argumentów za i przeciw danemu rozwi¹zaniu. Rodzice s¹ w swoich dzia³aniach bardzo skrupulatni, czêsto odnosz¹c siê nie
tylko do osobistych odczuæ oraz przewiadczeñ, ale tak¿e wiedzy medycznej,
psychologicznej i szerzej naukowej, dziêki czemu próbuj¹ znaleæ takie argumenty, które przemawiaj¹ za danym rozwi¹zaniem b¹d te¿ pokazuj¹ jego
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s³abe punkty: Du¿o czytam, jeszcze wiêcej staram siê znaleæ i dowiedzieæ
od innych osób. Mnie po prostu to wszystko interesuje, bo dziêki temu wiêcej jestem w stanie zrozumieæ i lepiej uwiadomiæ sobie, co siê pod czym
kryje. No wiêc czytam o tym, jaki wp³yw maj¹ instytucje na osoby niepe³nosprawne, na ich rozwój, jak¹ opiekê nale¿y takim osobom zapewniaæ i tak
dalej. Poszukujê informacji i na tej podstawie mogê sobie wyrobiæ jakie zdanie na ten temat, mogê jako to oceniæ (w.18.4).
Rodzice, poszukuj¹c najlepszej przysz³oci dla swojego dziecka, siêgaj¹ do licznych róde³ zarówno literaturowych o charakterze naukowym
czy popularnonaukowym, jak i opiniodawczych rodowisk eksperckich, sk¹d
czerpi¹ wiedzê. W ten sposób mog¹ skonfrontowaæ ró¿ne opinie dotycz¹ce danego rozwi¹zania. Istotne jest przy tym, ¿e rodzice (opiekunowie)
w swoich poszukiwaniach s¹ nie tylko nieustêpliwi, ale te¿ wykazuj¹ siê
niezwyk³ym zaanga¿owaniem i dociekliwoci¹, która objawia siê w nieustannym porównywaniu, szacowaniu i rozwa¿aniu odmiennych stanowisk: Wie
Pan, ja to nie odpuszczam i dalej staram siê wiêcej czytaæ i wiêcej zebraæ
informacji. Mam wra¿enie, ¿e tylko w ten sposób zapewniê sobie dobre
podstawy do tego, abym móg³ wiadomie decydowaæ o losie mojego dziecka. Ja po prostu nie wierzê, ¿e kto mi powie czy doradzi tak po prostu.
Prawda jest taka, ¿e jak sobie sam nie znajdê, nie wyt³umaczê i nie zrozumiem, to nikt mi tego nie da (w.17.6).
Co wa¿ne, owo poszukiwanie i analizowanie nierzadko prowadzi do
coraz wiêkszej niepewnoci oraz narastaj¹cych w¹tpliwoci. Towarzyszy
temu mniejsza transparentnoæ poszczególnych rozwi¹zañ, gdy¿ liczba argumentów oraz róde³, z których rodzice czerpi¹ wiedzê, sprawiaj¹, ¿e sami
maj¹ trudnoæ w opanowaniu narastaj¹cej iloci informacji. To miêdzy
innymi sprawia, ¿e maj¹ poczucie pracy u podstaw, która jednak ma
nieustaj¹cy czy wrêcz niekoñcz¹cy siê charakter: Straszne w tym
wszystkim jest to, ¿e im wiêcej siê naczytam, dowiem i bêdê analizowa³a,
to tym bardziej mi siê to wszystko w g³owie gmatwa. Z jednej strony cz³owiek chce wiedzieæ wiêcej, rozumieæ i dzia³aæ wiadomie, ale z drugiej strony
i tak do koñca nie rozwiejesz w¹tpliwoci, a wrêcz przeciwnie, pojawi¹ siê
kolejne i kolejne. Czasem tak sobie mylê, ¿e po co ja to robiê, przecie¿ nic
nowego nie wymylê. Mo¿e zreszt¹ pierwsza myl jest t¹ najlepsz¹, [ ] nie
wiem (w.17.8).
Warto podkreliæ, ¿e w przeciwieñstwie do poprzedniego stylu, rodzice
reprezentuj¹cy typ poszukuj¹cy s¹ konsekwentni w dzia³aniu i maj¹ bardzo
pragmatyczne podejcie do poszukiwania rozwi¹zania dotycz¹cego ich dziecka. Natomiast to, co przede wszystkim absorbuje ich uwagê i poch³ania najwiêcej czasu, to rozwa¿ania nad przysz³oci¹ ich potomka.
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Typ strategii oddalaj¹cej
Kolejny z wy³onionych typów (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci charakteryzuje siê podejmowaniem dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku odrzucania problemu przysz³oci dziecka. U¿ywaj¹c s³ów
jednego z rozmówców, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to swoista konsekwencja
w niekonsekwencji, poniewa¿ skutecznoæ i zaradnoæ rodziców polega
na odsuwaniu na bli¿ej nieokrelony czas kwestii dotycz¹cych przysz³ych losów
ich dziecka: Nie mam takiej presji, bo jeszcze jestem stosunkowo m³oda,
choæ gdzie w tyle g³owy siedzi, ¿e przysz³oæ mo¿e byæ ró¿na. Ale póki co
mam inne wa¿niejsze sprawy na g³owie, im siê powiêcam. Zreszt¹ tyle siê
dooko³a dzieje, ¿e nawet nie mia³abym czasu jako o tym pomyleæ. Na razie
jestem zajêta codziennoci¹ i przetrwaniem od rana do wieczora (w.18.3).
Rodzice oraz opiekunowie, którzy reprezentuj¹ taki styl dzia³ania, staraj¹ siê ograniczaæ do minimum wszelkie przejawy mylenia o przysz³oci podopiecznych, nie dopuszczaj¹c, aby sta³y siê one przedmiotem rozwa¿añ w³asnych, jak równie¿ innych osób. W du¿ej mierze wynika to z obawy oraz
lêku przed nieznan¹, lecz nieuniknion¹ przysz³oci¹, co zwi¹zane jest z faktem odejcia rodziców oraz pozostawieniem dziecka bez ich osobistego
i bezporedniego wsparcia. Jednoczenie rodzice (opiekunowie) niepe³nosprawnych dzieci wyra¿aj¹ niechêæ do podejmowania tematów dotycz¹cych
losów swoich podopiecznych przez osoby trzecie, traktuj¹c takie dzia³ania
jako objawy nieuprawnionej i nieuzasadnionej ingerencji ze strony innych:
Ja rozumiem, ¿e kiedy bêdzie trzeba siê tym zaj¹æ i pomyleæ o przysz³oci,
o dziecku, o tym, jak mu j¹ godnie zapewniæ. Byæ mo¿e to z mojej strony
postawa tchórzliwa, ale jeszcze nie chcê niczego dok³adnie planowaæ, przewidywaæ czy ustalaæ. Na to przyjdzie czas, to pewne (w.17.9).
Wydaje siê, ¿e rodzice oraz opiekunowie niepe³nosprawnych dzieci staraj¹
siê w ten sposób chroniæ z jednej strony integralnoæ rodziny, nie dopuszczaj¹c
innych osób do dyskusji nad przysz³oci¹. Z drugiej strony taka postawa rodziców (opiekunów) wyra¿a tak¿e swoist¹ potrzebê ochrony siebie przed zbyt silnymi i negatywnymi emocjami, jakie odczuwaj¹ oni w zwi¹zku z obaw¹ o los
swoich podopiecznych: Nie, nie, nie chcê o tym mówiæ, staram siê te¿ o tym nie
myleæ. To dla mnie bardzo trudne dowiadczenie. A ju¿ mnie strasznie irytuje, jak
kto siê w te sprawy zaczyna mieszaæ [ ] mówiê tu o najbli¿szej rodzinie czy
znajomych, którzy od czasu do czasu rzuc¹ jakie kwestie zwi¹zane z moim dzieckiem, takie dotycz¹ce w³anie przysz³oci. To nie jest nagminne i zdarza siê rzadko, ale jednak wraca i to mnie wtedy irytuje strasznie (w.18.3).
Rodziny, w których dominuje ten typ strategii (nie)radzenia sobie
z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci, charakteryzuj¹ siê tak¿e pewn¹ izo224
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lacj¹ od otoczenia, czasami przeradzaj¹c¹ siê w formê niechêci do osób, które wyra¿aj¹ wolê anga¿owania siê w wewnêtrzne sprawy rodziny. Co wiêcej,
widoczny jest tutaj równie¿ pewien rodzaj nieufnoci wobec instytucji, które
pe³ni¹ rolê pomocnicz¹ b¹d wspieraj¹c¹ osoby niepe³nosprawne i ich rodziny: No nie, to znaczy, nie jestem osob¹ jako bardzo nieufn¹, tak mi siê
wydaje i raczej bym powiedzia³a, ¿e doæ dobrze czujê siê w obecnoci innych ludzi, to jednak staram siê byæ bardzo ostro¿na wobec ró¿nego rodzaju
instytucji. To chyba z mojego dowiadczenia p³ynie, bo ju¿ niejedno widzia³am czy prze¿y³am jako mama Natalki, wiêc wiem, co mówiê. I tak jak nie
chcê, aby kto mn¹ dyrygowa³, tak nie mam najmniejszej ochoty podporz¹dkowywaæ siê wymaganiom kogo lub czego (w.17.5).
Z tego wzglêdu wród rodziców (opiekunów) reprezentuj¹cych ten typ
dominuje przekonanie, ¿e nie ma instytucji, która mo¿e zapewniæ osobom
niepe³nosprawnym odpowiednie warunki egzystencji. Co wa¿ne, dotyczy to
zarówno tych organizacji czy instytucji, z którymi rodzice wspó³pracuj¹, ale
tak¿e takich placówek, które s¹ jedynie znane ze s³yszenia, a z którymi nie
mia³y owe rodziny bezporedniej stycznoci.

Typ strategii zniechêconej
Ostatni z wy³onionych typów (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci odznacza siê bardzo silnym nacechowaniem emocjonalnym, powi¹zanym z jednej strony z poczuciem bezradnoci, niemo¿noci
zapewnienia jak najlepszego wsparcia i sta³ej pomocy podopiecznemu (czêsto wprost uto¿samianej z opiek¹, jak¹ rodzice otaczaj¹ niepe³nosprawne
dziecko), a z drugiej strony ze wiadomoci¹ nieuchronnego starzenia siê
w³asnego organizmu i zmniejszenia si³ fizycznych. Innymi s³owy, rodzice oraz
opiekunowie, maj¹c wiadomoæ tego, ¿e nikt nie bêdzie w stanie ich zast¹piæ, czuj¹ siê tym faktem przyt³oczeni, emocjonalnie obci¹¿eni i psychicznie
zdezorientowani: Dla mnie to trudny temat, trudny bardzo. Ja Panu powiem, ¿e mnie to siê wydaje, ¿e ja po prostu jestem ju¿ tak tym przyt³oczona,
¿e si³y nie mam na nic. Ale si³ê trzeba jednak mieæ, bo przecie¿ w³anie o to
chodzi, ¿e siê dla tego dziecka ¿yje i to dla niego siê to wszystko robi. I boli
bardzo, kiedy siê pomyli, ¿e kiedy pozostanie samo, ¿e nikt tak jak ja mu
nie pomo¿e, nie bêdzie blisko i nie da tego, co ja mu siê staram codziennie
dawaæ (w.18.1).
Rodzice (opiekunowie) reprezentuj¹cy ten typ strategii (nie)radzenia
sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci bardzo czêsto maj¹ poczucie
bezsilnoci, ale te¿ braku wiary w poprawê sytuacji swoich dzieci, która w ich
przekonaniu nieuchronnie prowadzi do samotnoci, alienacji i wyizolowa225
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nia, a przede wszystkim koniecznoci przysz³ego ¿ycia w warunkach oraz
w otoczeniu im niesprzyjaj¹cych. Jednoczenie nie widz¹ dla siebie ani dla
swoich najbli¿szych alternatywy, co dodatkowo wzmaga poczucie bezradnoci: No i co w³aciwie mu [niepe³nosprawnemu dziecku  przyp. J.N.] zostanie, kiedy mnie nie bêdzie na wiecie. Kto da mu to, co ja mu siê staram
daæ. Kto bêdzie mia³ tyle cierpliwoci i zrozumienia dla Janka [imiê zmienione  przyp. J.N.] (w.18.9).
Charakterystyczn¹ cech¹ rodziców oraz opiekunów jest izolacja od otoczenia, niechêæ do dzielenia siê z innymi swoimi problemami, prze¿yciami
i w¹tpliwociami, co tylko prowadzi do pog³êbiania siê kryzysów emocjonalnych i rosn¹cej frustracji. D³ugotrwa³e poczucie bezsilnoci mo¿e prowadziæ do psychicznego wypalenia i swego rodzaju emocjonalnego wyja³owienia, co ostatecznie mo¿e przerodziæ siê w stany chorobowe z depresj¹ na
czele: Wie Pan, my z ¿on¹ to bardzo prze¿ywamy, i to od samego pocz¹tku.
Urodzenie siê dziecka z niepe³nosprawnoci¹ by³o dla nas ciosem, a potem
kolejne kwestie dochodzi³y, takie jak akceptacja i praca, ci¹g³a praca nad nim
[niepe³nosprawnym dzieckiem  przyp. J.N.]. Mnie siê zreszt¹ wydaje, ¿e
¿ona to siê nie pogodzi³a z tym wszystkim, a jak jeszcze myli o tym, co
bêdzie, to w ogóle to prze¿ywa. Tak to prze¿ywa, ¿e jej siê nic nie chce i we
wszystkim widzi problem albo jaki z³y omen (w.17.4).
Prezentowany typ strategii (nie)radzenia sobie z przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci charakteryzuje siê zatem sk³onnoci¹ do autodestrukcji
rodziców oraz opiekunów, która w aspekcie psychofizycznym wyra¿a siê
miêdzy innymi brakiem dba³oci o siebie i swoje zdrowie, a w wymiarze spo³ecznym wspomnian¹ izolacj¹ oraz unikaniem kontaktów z otoczeniem.

Wnioski
Podstawow¹ a zarazem naturaln¹ przestrzeni¹ ¿yciow¹ ka¿dego cz³owieka jest rodzina, w której jednostka mo¿e realizowaæ wszystkie potrzeby ¿yciowe niezbêdne do jej prawid³owego rozwoju oraz funkcjonowania. Jednak
nie zawsze krêgi rodzinne mog¹ sprostaæ tym wymagaj¹cym i trudnym zadaniom, co jest miêdzy innymi spowodowane patologizacj¹ rodowiska, trudn¹ sytuacj¹ materialn¹, wielodzietnoci¹ czy brakiem którego z kluczowych
cz³onków rodziny (Kocielska, Aouil 2004: 12, por. Warzywoda-Kruszyñska
1999: 1819; Tarkowska i in. 2003). W przypadku osób niepe³nosprawnych intelektualnie dochodzi jeszcze jeden, kluczowy czynnik, jakim jest
naturalny proces starzenia siê rodziców. Jest to tym bardziej istotne, i¿ z jednej strony problem ten czeka potencjalnie ka¿d¹ rodzinê, a z drugiej  dotyczy osób, które ze wzglêdu na dysfunkcje psychofizyczne wymagaj¹ nieustan226
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nie, bez wzglêdu na osi¹gniêty wiek, wzmo¿onej opieki i pomocy ze strony
innych (Janiszewska-Niecioruk 2005: 29). Zaburzenia funkcji psychicznych
czy zatrzymanie siê rozwoju osobniczego na pewnym poziomie intelektualnym uniemo¿liwia b¹d powa¿nie ogranicza zdolnoæ samodzielnego funkcjonowania cz³owieka, a jego zwiêkszona psychofizyczna nadpobudliwoæ,
przy jednoczesnym zmniejszeniu w stosunku do przeciêtnego stopnia wiadomoci w³asnych dzia³añ, zmusza otoczenie do wzmo¿onej oraz zintensyfikowanej kontroli zachowañ jednostki. W wielu wypadkach wraz ze starzeniem siê opiekunów zmniejszaj¹ siê natomiast mo¿liwoci zapewnienia
odpowiednich warunków do egzystencji i rozwoju niepe³nosprawnych cz³onków rodzin.
Z tego wzglêdu przeprowadzone badania mia³y na celu przyjrzeæ siê sytuacji osób niepe³nosprawnych intelektualnie i ich rodzin, a przede wszystkim napotykanym trudnociom, ograniczeniom i w¹tpliwociom narastaj¹cym wraz z osi¹ganiem doros³oci przez niepe³nosprawne dzieci, a zarazem
postêpuj¹cym wiekiem rodziców (opiekunów). Przy czym w prezentowanym
artykule zosta³y jedynie pokazane strategie (nie)radzenia sobie z tytu³ow¹
nieuchronn¹ i niepewn¹ przysz³oci¹ niepe³nosprawnych dzieci wy³onione podczas przeprowadzonej analizy. Na tej podstawie uda³o siê okreliæ
nie tylko kategorie strategii, ale tak¿e pokazaæ towarzysz¹cy im wachlarz
dzia³añ (lub zaniechañ), jakie podejmuj¹ rodzice i opiekunowie niepe³nosprawnych intelektualnie dzieci. W zwi¹zku z tym nie istnieje jeden (dominuj¹cy) wzorzec podejmowanych przez rodziców (opiekunów) strategii dotycz¹cych przysz³oci ich niepe³nosprawnych dzieci. Natomiast ich wieloæ
i ró¿norodnoæ mog¹ wiadczyæ o zró¿nicowaniu rodowiska osób niepe³nosprawnych, sytuacji poszczególnych rodzin, ale tak¿e ró¿nym postrzeganiu
rozwi¹zañ instytucjonalno-prawnych czy wreszcie percepcji samej niepe³nosprawnoci oraz jej wp³ywanie na przysz³oæ podopiecznych.
W tym kontekcie warto przywo³aæ krytyczn¹ teoriê niepe³nosprawnoci, która wydaje siê koncepcj¹ wyznaczaj¹c¹ nowe mo¿liwoci w wyjanianiu prawid³owoci okrelaj¹cych po³o¿enie spo³eczno-ekonomiczne oraz
prawne rodzin wychowuj¹cych osoby niepe³nosprawne i ich funkcjonowanie w ró¿nych aspektach ¿ycia codziennego. Przede wszystkim, na co wskazuje eksponowana teoria, sam¹ niepe³nosprawnoæ nale¿y rozpatrywaæ jako
swoisty konstrukt spo³eczny, a nie konsekwencjê choroby lub dysfunkcji organizmu. Natomiast na sytuacjê rodzin wychowuj¹cych osoby niepe³nosprawne
najlepiej patrzeæ z perspektywy wzajemnych powi¹zañ miêdzy dysfunkcj¹, indywidualn¹ reakcj¹ na tê dysfunkcjê i rodowiskiem zewnêtrznym, a za klu-
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czowe w kszta³towaniu sytuacji tych rodzin trzeba uznaæ znaczenie prawa do
autonomii oraz do pe³nej partycypacji w spo³eczeñstwie.
Analizuj¹c poszczególne przypadki badanych rodzin, mo¿na stwierdziæ,
i¿ instytucje wspomagaj¹ce rodziny wychowuj¹ce osoby niepe³nosprawne
skupiaj¹ siê na programach opieki spo³ecznej, które nierzadko charakteryzuj¹ siê paternalizmem i brakiem elastycznoci. Z drugiej strony im wiêksze
zaanga¿owanie rodziców, ale te¿ stabilnoæ ich przekonañ co do przysz³oci
w³asnych dzieci, tym wiêksza przestrzeñ uwzglêdniaj¹ca inkluzjê, równoæ
i autonomiê w ró¿nych obszarach ich ¿ycia.
Negatywne skutki spo³eczne dowiadczane przez rodziny opiekuj¹ce siê
osobami niepe³nosprawnym s¹ powodowane przez instytucjonalne rodowisko, postawy spo³eczne i nastawienie otoczenia. Jest to najczêciej zwi¹zane
z ignorowaniem ró¿nic i uznawaniem ich za nieistotne, czego konsekwencj¹
jest marginalizacja i swoista opresja, jakiej podlegaj¹ rodziny opiekuj¹ce siê
osobami niepe³nosprawnymi. Zamiast tego, po¿¹dan¹ reakcj¹ powinno byæ
umo¿liwienie rodzinom z osob¹ niepe³nosprawn¹ stworzenie warunków do
partycypacji na równych prawach z pe³nosprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa. Pod¹¿aj¹c za tym, krytyczna teoria niepe³nosprawnoci uznaje ró¿nice,
jednoczenie mocno akcentuj¹c równoæ jako wartoæ opart¹ na ró¿norodnoci. Niestety, wydaje siê, ¿e wiele dzia³añ zarówno instytucji, jak i ró¿nych
osób zaanga¿owanych w proces wspierania rodzin maj¹cych niepe³nosprawne dzieci sprzyja uciskaniu i naruszaniu przys³uguj¹cych im praw oraz
wolnoci do samostanowienia (Hosking 2008: 4).
Warto podkreliæ, i¿ poza wymiarem poznawczym wyniki badañ mog¹
pomóc w lepszym zrozumieniu sytuacji rodziców osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e uczuliæ instytucje wspieraj¹ce owe rodziny do wiêkszego zaanga¿owania w kwestie tak trudne i problematyczne, jak obawa oraz lêk o przysz³oæ, jak¹ rodzice (opiekunowie) wyra¿aj¹ wobec swoich niepe³nosprawnych dzieci, przy jednoczesnym zachowaniu ich pe³ni praw do swobody,
niezale¿noci i autonomii.
Na zakoñczenie trzeba zaznaczyæ, ¿e ca³oæ materia³u badawczego nie
daje siê jednoznacznie przyporz¹dkowaæ do zaproponowanych kategorii, gdy¿
 jak to zosta³o ju¿ zaznaczone wczeniej  maj¹ one charakter konstrukcji
idealnotypicznych. Niemniej ka¿dy z przeprowadzonych wywiadów mniej
lub bardziej przybli¿a siê do jednej z tych kategorii. Nie mo¿na równie¿ okreliæ jednego zdecydowanie dominuj¹cego typu, który by³by znacz¹co egzemplifikowany w materiale badawczym. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na natomiast
stwierdziæ, ¿e wszystkie z wyró¿nionych typów strategii pokazuj¹ specyfikê
dylematów, przed jakimi stoj¹ starzej¹cy siê rodzice (opiekunowie) osób niepe³nosprawnych.
228
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Z warsztatów
badawczych
MARTA SA£KOWSKA

Sejmowe protesty opiekunów osób
z niepe³nosprawnociami  wybrane w¹tki
analityczne artyku³ów prasowych
This paper presents an analysis of press accounts of the 2014 protest by guardians of persons with disabilities in the Polish Sejm (the parliament building).
The social and theoretical contexts of the analysis and the protest itself are
presented, and a brief description is given of the situation of guardians of persons with disabilities in Poland, in the context of the biological and social
model of disability. 220 press accounts were analysed, revealing the protest to
be the result of frustration and a lack of understanding regarding the needs of
the community of people with disabilities. The protesters demands focused
on the level of social benefits, the professionalisation of care for disabled persons and easier access to specialists, rehabilitation and equipment. Only experts and non-protesting guardians addressed the issue of reconciling work
and private life.
Keywords: Guardians of persons with disabilities, the protest in the Polish Sejm,
press analysis

Wstêp
Pierwotnie celem niniejszego artyku³u mia³a byæ analiza dyskursu medialnego wokó³ sejmowego protestu opiekunów osób z niepe³nosprawnociami w 2014 r. Zak³ada³am, ¿e poddam analizie sposoby prezentacji protestuj¹cych w prasie. Interesowa³ mnie jêzyk, jakiego u¿ywa siê do zdefiniowania
i opisania opiekunów i samych osób z niepe³nosprawnociami. W jaki sposób przedstawia siê ich postulaty? Jaki dyskurs jest w tym przekazie dominuj¹cy? Jakie inne dyskursy przewijaj¹ siê w materia³ach prasowych? Naturalnie zagadnienia te pozostaj¹ niezwykle interesuj¹ce i równie¿ w tym tekcie
znajduje siê dla nich miejsce. Niemniej podczas przegl¹dania materia³ów
(ponad 1270 tekstów w mediach drukowanych i elektronicznych) najbardziej interesuj¹ce okaza³y siê motywacje i postulaty osób protestuj¹cych.
Zatem ostatecznie cel artyku³u mo¿na okreliæ jako analizê motywacji
i postulatów osób opiekuj¹cych siê osobami z niepe³nosprawnociami. Tekst
w du¿ej mierze zosta³ oparty na materia³ach prasowych opublikowanych od
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lutego 2014 r. do marca 2015 r. (w kontekcie protestu z 2014 r.), ale zawiera odwo³ania równie¿ do protestu z 2018 r. oraz innych coraz liczniej obecnych opracowañ zwi¹zanych ze sprawowaniem opieki nad osobami z niepe³nosprawnociami (np. do ksi¹¿ki Jacka Ho³uba ¯eby umar³o przede mn¹).
Protest odby³ siê w marcu i w kwietniu 2014 r. W budynku Sejmu RP
protestowali rodzice ze swoimi niepe³nosprawnymi dzieæmi (równie¿ doros³ymi). Póniej do³¹czy³a do nich, ju¿ przed budynkiem Parlamentu, grupa
opiekunów doros³ych osób z niepe³nosprawnociami (osoby opiekuj¹ce siê
niepe³nosprawnymi rodzicami, partnerami). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e protesty
odbywa³y siê w przededniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Protestuj¹cy przebywali w Sejmie na zaproszenie pos³a Solidarnej Polski.
W pierwszej czêci artyku³u przedstawiam pokrótce materia³ empiryczny, który pos³u¿y³ mi za podstawê analiz. Opisujê równie¿ procedury analityczne. W kolejnej czêci przedstawiam teoretyczny i spo³eczny kontekst
analizy. Nastêpnie analizujê wybrane w¹tki: przede wszystkim motywacje
i postulaty protestuj¹cych. Artyku³ koñczy podsumowanie.
Materia³ empiryczny i procedury analityczne
Podstawowym materia³em, na którym opieram analizê, s¹ wycinki prasowe opublikowane od lutego 2014 do marca 2015 r. W analizowanym przedziale czasowym ukaza³o siê oko³o 1270 artyku³ów  zarówno w mediach
elektronicznych, jak i drukowanych. Ze wzglêdu na obszernoæ materia³u
zdecydowa³am, ¿e uwzglêdniê w analizie jedynie wycinki prasowe (220 artyku³ów). Pominê³am równie¿ depesze Polskiej Agencji Prasowej. Po wstêpnym przegl¹dzie wycinków prasowych i wyborze próby przyst¹pi³am do
kodowania materia³u z wykorzystaniem programu Atlas.ti. Kody w du¿ej
mierze powstawa³y podczas ponownego czytania artyku³ów.
W analizowanej próbie znalaz³y siê artyku³y z nastêpuj¹cych ogólnopolskich dzienników i tygodników: Angora, Do Rzeczy, Dziennik Gazeta
Prawna, Dziennik Trybuna, Fakt, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Wyborcza, Goæ Niedzielny, Nasz Dziennik, Nie, Newsweek,
Polityka, Przegl¹d, Rzeczpospolita, Super Express, Tygodnik Powszechny, Wprost, wSieci.
Artyku³y w przewa¿aj¹cej czêci relacjonuj¹ wydarzenia zwi¹zane z protestem. W zale¿noci od rodzaju gazety  przekaz ma charakter informacyjny lub sensacyjny. Niekiedy opatrzony jest zdjêciem przedstawiaj¹cym protestuj¹cych pi¹cych na materacach na sejmowych korytarzach, pielêgnuj¹cych
swoje niepe³nosprawne dzieci. Pojawiaj¹ siê wywiady z protestuj¹cymi opiekunami oraz z innymi rodzicami dzieci z niepe³nosprawnociami, którzy nie
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zawsze uto¿samiaj¹ siê z protestuj¹cymi. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e do tej
drugiej grupy rodziców nale¿¹ zazwyczaj osoby stosunkowo zamo¿ne, które
postanowi³y niezale¿nie od pomocy pañstwa opiekowaæ siê dzieckiem lub
dzieæmi z niepe³nosprawnociami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêæ wiadczeñ uzale¿niona jest od zrezygnowania z aktywnoci zawodowej w celu sprawowania opieki. Rodziny nie korzystaj¹ce ze wsparcia pañstwa dysponuj¹ wysokim kapita³em zarówno ekonomicznym, jak i spo³ecznym, pozwalaj¹cym na
aktywnoæ zawodow¹ i na finansowanie rehabilitacji dzieci.
Stosunkowo niewiele jest artyku³ów bardziej analitycznych, zwi¹zanych
z funkcjonowaniem systemu polityki spo³ecznej. W tygodnikach, w których
czêsto znaleæ mo¿na pog³êbione analizy wydarzeñ, wywiady z ekspertami,
w interesuj¹cym mnie przedziale czasowym ukaza³y siê zaledwie 32 artyku³y
dotycz¹ce niepe³nosprawnoci.
Niew¹tpliwie protest sta³ siê polityczny przez sam¹ obecnoæ protestuj¹cych w Sejmie oraz z uwagi na zaproszenie skierowane do nich przez pos³a.
Podobnie w prasie wydarzenie to przedstawiane jest równie¿ w kontekcie
rozgrywek politycznych, kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Kwestia opiekunów oceniana i analizowana jest z perspektywy dokonañ
aktualnych rz¹dów  tak by³o w 2014 i w 2018 r. Tak¿e sposób radzenia
sobie przez w³adzê z protestem jest przedmiotem krytyki: w 2014 r. krytykowany by³ miêdzy innymi sposób zwo³ywania tzw. okr¹g³ego sto³u dotycz¹cego niepe³nosprawnoci (stó³ z kantami), w 2018 r.  sposób podpisania
porozumienia z Krajow¹ Rad¹ Konsultacyjn¹ do spraw Osób Niepe³nosprawnych. Oczywicie kwestia politycznoci sprawowania opieki nad osobami
z niepe³nosprawnoci¹ jest interesuj¹ca, jednak nie bêdê siê ni¹ tutaj szczególnie zajmowa³a.

Teoretyczny i spo³eczny kontekst analizy
Niepe³nosprawnoæ w medycznym czy te¿ biologicznym modelu traktowana jest jako problem zdrowotny, medyczny w³anie. Taki stan przypisany
jest jednostce i to ona powinna postêpowaæ zgodnie ze spo³ecznymi oczekiwaniami zwi¹zanymi z rol¹ osoby niepe³nosprawnej, uto¿samianej niekiedy
z rol¹ osoby chorej (Barnes, Mercer 2008; Ostrowska 2015). Spo³eczny czy
te¿ relacyjny model niepe³nosprawnoci z kolei zwraca uwagê nie na stan
i kondycjê jednostki, lecz na ograniczenia i bariery spo³eczne, które uniemo¿liwiaj¹ jej pe³nienie typowych dla wieku i p³ci ról spo³ecznych. Przyjmuje siê zatem, ¿e to otoczenie spo³eczne upoledza jednostki, a mechanizmy,
instrumenty wspieraj¹ce osoby z niepe³nosprawnociami powinny koncentrowaæ siê na znoszeniu barier i adaptacji otoczenia w taki sposób, aby by³o
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dostêpne dla wszystkich (Barnes, Mercer 2008; Oliver 1990; Shakespeare
2006). Podczas gdy rodowiska aktywistów, niektóre rodowiska akademickie, pozarz¹dowe, ruchy self-adwokackie przyjê³y w wiêkszoci spo³eczny
model niepe³nosprawnoci, to spo³ecznie i systemowo tkwimy raczej nadal
w modelu medycznym czy te¿ biologicznym. Dlatego w³anie protest ten by³
tak szokuj¹cy i kontrowersyjny. Opiekunowie (w szczególnoci kobiety 
matki, ¿ony, opiekunki) zabrali swoich podopiecznych do Sejmu i tam
rozpoczêli strajk okupacyjny.
Protest upubliczni³ to, co do tej pory powszechnie uznawane by³o za
prywatne  czyli opiekê nad osobami z niepe³nosprawnociami. Pokaza³, na
czym ta opieka polega, ile wysi³ku, zaanga¿owania i powiêceñ wymaga od
opiekunów. W obliczu niskiej spo³ecznej wiedzy i niewielu dowiadczeñ
zwi¹zanych z niepe³nosprawnoci¹, zak³óci³ tzw. opinii publicznej jej komfortowe ¿ycie w niewiedzy (Ostrowska 2015: 166167). Osoby z g³êbokimi
niepe³nosprawnociami rzadko mo¿na spotkaæ w przestrzeni publicznej.
Wiemy, ¿e s¹, ale nie mamy z nimi kontaktu  kto siê nimi zajmuje we w³asnej, prywatnej przestrzeni. Nagle takie osoby codziennie mo¿na by³o ogl¹daæ w telewizji, czytaæ o nich w prasie i internecie. By³o widaæ, jak s¹ karmione, myte, jak pi¹ na materacach albo na wózkach inwalidzkich.
Oczywicie upublicznienie intymnoci zwi¹zanej z opiek¹ nad drug¹ w pe³ni
zale¿n¹ osob¹ mo¿e budziæ tzw. mieszane uczucia, w¹tpliwoci co do ewentualnego wykorzystywania osób z niepe³nosprawnoci¹ do wyci¹gniêcia od
rz¹du kolejnych pieniêdzy.
Nie jest moim zadaniem ocena protestu. Nie czujê siê w ¿aden sposób
uprawniona do jej wydawania. Niemniej jedno trzeba wyraziæ jasno  taki
protest jest wyrazem niezwyk³ej frustracji i determinacji. Jakkolwiek mo¿e
to zabrzmieæ emocjonalnie, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e system polityki
spo³ecznej, wsparcie osób z niepe³nosprawnociami i ich opiekunów s¹ na
tyle niewydolne, ¿e uczyni³y z matek, ¿on, córek ¿ebraczki, które musz¹ prosiæ o pieni¹dze na rehabilitacjê, specjalistyczny sprzêt, turnusy. Oczywicie
s¹ dop³aty, ale i tak znaczn¹ czêæ kwoty trzeba zapewniæ we w³asnym zakresie. A dop³atê i prawnie zapewnione wsparcie jest niekiedy trudno uzyskaæ
od urzêdników. Zreszt¹, jak relacjonuj¹ matki osób z niepe³nosprawnociami  urzêdnicy, pracownicy orodków pomocy spo³ecznej, miejskich/powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji/agend powo³anych do
wspierania zupe³nie nie rozumiej¹ ich sytuacji i nie znaj¹ ich potrzeb. Proponuj¹ matce terapiê, gdy ta sk³ada podanie z prob¹ o przydzielenie asystenta,
który móg³by zaj¹æ siê jej doros³ym synem z autyzmem na czas jej wizyty
u ginekologa. Tego typu podejcie i przekonanie, ¿e specjalista (czyli urzêdnik, pracownik socjalny, psycholog, a wreszcie polityk) wie lepiej ni¿ kto,
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kto rzeczywicie sprawuje opiekê, odbiera podmiotowoæ, mo¿liwoæ samodzielnego podejmowania decyzji. Zreszt¹ ten sposób traktowania osób z niepe³nosprawnociami i ich opiekunów jest dominuj¹cy  panuje jakie nieuzasadnione przekonanie, ¿e nie wiedz¹ oni, czego tak naprawdê potrzebuj¹.
Dlatego te¿ zamiast konkretnego finansowego wsparcia czy mo¿liwoci samodzielnego decydowania o w³asnej aktywnoci zawodowej proponuje siê
im bony  aby nie wydali zasi³ku na anegdotyczne ju¿ w kontekcie protestu z 2014 r. wakacje w Chorwacji. Opiekunowie osób z niepe³nosprawnociami z jednej strony traktowani s¹ jak dzieci, które nie s¹ w stanie samodzielnie decydowaæ, a z drugiej  oczekuje siê od nich podejmowania ról, do
których nie maj¹ przygotowania (rehabilitant, logopeda). Oczekuje siê te¿
od nich potulnego podporz¹dkowania wytycznym i poradom specjalistów
i ekspertów. A gdy próbuj¹ w³anie uzyskaæ nale¿ne wsparcie, okrela siê ich
mianem roszczeniowych. Ale to nie jest roszczeniowoæ, to stopniowo narastaj¹ca frustracja i poczucie bezradnoci (por. Ho³ub 2018).
Dom rodzinny jest postrzegany jako najlepsze miejsce dla osób z niepe³nosprawnociami, a od rodziców, partnerów czy innych cz³onków rodziny
oczekuje siê, ¿e zaopiekuj¹ siê niepe³nosprawnym dzieckiem, partnerem,
rodzicem czy krewnym. Takie przekonanie mo¿e wynikaæ zarówno z silnych
emocjonalnych wiêzi rodzinnych, jak i z tradycyjnego postrzegania roli rodziny i kobiety jako osoby opiekuj¹cej siê s³abszymi (Ostrowska 2015). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wraz z pojawieniem siê niepe³nosprawnoci w rodzinie
z jednej strony rosn¹ wydatki (wizyty u specjalistów, rehabilitacja, dojazdy,
leki), a z drugiej  czêsto malej¹ dochody, poniewa¿ jedna osoba (zazwyczaj
kobieta) rezygnuje z aktywnoci zawodowej, aby zajmowaæ siê osob¹ z niepe³nosprawnoci¹. Szacuje siê, ¿e koszt wychowania i utrzymania dziecka
z niepe³nosprawnoci¹ mo¿e byæ od 5 do 7 razy wy¿szy ni¿ w przypadku
dziecka pe³nosprawnego (Fr¹czek 2015). Oprócz obci¹¿eñ finansowych rodzina dowiadcza wy¿szego poziomu stresu i zmêczenia. Zatem jakoæ ¿ycia
ca³ej rodziny, zarówno w obiektywnym, jak i w subiektywnym wymiarze,
zdecydowanie maleje (Kawczyñska-Butrym 2009; Ostrowska 2015; TobiaszAdamczyk 2015). Kobiety, mimo pe³nienia rozmaitych ról (adwokatki, fizjoterapeutki, logopedki), pozostaj¹ w prywatnej sferze, maj¹ niewiele okazji
do aktywnoci w pozadomowej i pozaopiekuñczej przestrzeni. W efekcie opiekunki dowiadczaj¹ czêsto marginalizacji i wykluczenia  spo³ecznego, ekonomicznego i publicznego (Sa³kowska 2015). O genderowym aspekcie pe³nienia ról opiekuñczych wiadczy równie¿ wypowied psychoterapeutki
Justyny D¹browskiej na temat ksi¹¿ki Jacka Ho³uba ¯eby umar³o przede mn¹:
[...] ojciec mo¿e, a matka musi. Badania wskazuj¹, i¿ pe³nienie zró¿nicowanych ról spo³ecznych, aktywnoæ w ró¿nych obszarach przeciwdzia³aj¹
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wykluczeniu i wspieraj¹ radzenie sobie z piêtnem (Thoits 2011). Nie znajduj¹ one jednak odzwierciedlenia w systemie wsparcia. Wed³ug sprawozdania
z realizacji zapisów Konwencji ONZ dotycz¹cej praw osób z niepe³nosprawnociami, w Polsce zosta³y poczynione kroki w celu poprawy sytuacji finansowej rodzin z osob¹ niepe³nosprawn¹. Niemniej nie rozpoczêto dzia³añ zmierzaj¹cych do umo¿liwienia opiekunom podjêcia pracy zawodowej bez utraty
prawa do wiadczeñ (B³aszczak i in. 2015).

Wybrane w¹tki analityczne
Protestuj¹cy opiekunowie bardzo czêsto opisywani s¹ jako zdesperowani, a nawet agresywni: S¹ doæ agresywni: nie rozmawiaj¹, tylko krzycz¹. Nie ma tam osoby, która potrafi³aby negocjowaæ (Gazeta Wyborcza).
Protestuj¹ca matka mówi: Nie jestemy ju¿ w stanie prosiæ. Mo¿emy tylko
krzyczeæ (Gazeta Polska). Podkrela siê zmêczenie i zdenerwowanie.
Dostrzega siê tak¿e przyczyny takiego stanu: To prawda, ¿e rodzice dzieci
niepe³nosprawnych us³yszeli ju¿ dawno temu obietnice pomocy. Ale nic siê
z tym nie dzia³o. To w³anie rozjuszy³o ich najbardziej i nie ma siê co dziwiæ,
¿e w tej chwili protestuj¹. Ich ci¹g³e, kilkuletnie, pikietowanie Sejmu i Kancelarii Premiera, a w zamian otrzymywanie pustych obietnic »na pewno za³atwimy«, doprowadzi³o wreszcie do przesilenia. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e ich postulaty by³yby mniej radykalne ni¿ sk³adane obecnie, gdyby rz¹d ich szanowa³
i prowadzi³ z nimi autentyczny dialog. Tak siê jednak nie sta³o, st¹d radykalizacja nastrojów i ¿¹dañ (Rzeczpospolita); W rodzicach nagromadzi³y
siê z³e emocje. Dotknê³o ich nieszczêcie, a przez wiele lat politycy, nie tylko
z PO, wiele im obiecywali, po czym na koñcu okazywa³o siê, ¿e w³anie dla
nich brakuje pieniêdzy. Na wiadczenia, rehabilitacjê, warsztaty, asystentów
czy zwyk³e pieluchy (Gazeta Wyborcza). Odpowiedzialnoci¹ za frustracjê oraz poczucie bezradnoci i bezsilnoci, które doprowadzi³y do wybuchu
protestu, obarcza siê nie tylko ówczesny rz¹d, ale w zasadzie kolejne rz¹dy,
które obiecywa³y opiekunom podjêcie dzia³añ w celu poprawy ich sytuacji.
Jednak¿e nikt nie chcia³ [opiekunów, osób z niepe³nosprawnociami  przyp.
M.S.] traktowaæ serio (Gazeta Polska).
Brak powa¿nego traktowania, brania na serio postulatów mo¿e byæ konsekwencj¹ postrzegania rodowiska osób z niepe³nosprawnociami i ich opiekunów jako s³abej i niezorganizowanej grupy, nie maj¹cej równie¿ silnych
przedstawicieli. Oczekuje siê od nich potulnoci. Zapewne protest by³ zaskoczeniem dla polityków. O ile do spektakularnych i efektywnych protestów silnych grup zawodowych (np. górników) jestemy przyzwyczajeni, to
zaskakuj¹ nas protesty tych, którzy powinni zajmowaæ siê swoimi prywatny238
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mi sprawami (czyli opiek¹ nad niepe³nosprawnymi cz³onkami rodziny) w zaciszu swoich domów. Protestuj¹cy wyszli z tradycyjnej roli opiekuna osoby
z niepe³nosprawnoci¹: Jestem zdesperowana. Nie mam innego wyjcia, podobnie jak ci wszyscy, którzy s¹ tu ze mn¹, a tak¿e ci, którzy nie mogli przyjechaæ, bo musieli zostaæ w domu i opiekowaæ siê swoimi dzieæmi. Przez piêæ
lat s³uchalimy obietnic premiera Donalda Tuska, spotykalimy siê z ministrem pracy i nic. Prosilimy, b³agalimy o pomoc. Teraz to koniec. Ju¿ nie
wisimy u klamki, nie ¿ebrzemy, lecz ¿¹damy (Gazeta Polska); Ja ju¿ pisa³am wszêdzie: do premiera, do ministrów, do pos³ów. Dostawa³am tylko
kurtuazyjne odpowiedzi, puste s³owa, bez jakichkolwiek konkretów. Wreszcie uzna³am, ¿e pozosta³ nam tylko protest. Inaczej nadal bêd¹ nas ignorowali (Gazeta Polska); Mówi siê, ¿e niepe³nosprawnoæ jest cicha, bo tacy
ludzie zazwyczaj siedz¹ w domach, nie zabieraj¹ g³osu w swojej sprawie, cierpi¹
w milczeniu. Wiêc je¿eli zdecydowali siê pójæ do parlamentu, by zawalczyæ
o swoje prawa, to znaczy, ¿e s¹ ju¿ skrajnie zdesperowani (Newsweek).
Opiekunowie mówi¹ w kontekcie swojej obecnoci w Sejmie, ¿e stanowi¹ niefotogeniczny problem. Jedna z protestuj¹cych matek opisa³a to
w nastêpuj¹cy sposób: Politykom przeszkadzamy. Nie jestemy fajnym obrazkiem w kadrze. Matki i dzieci na pod³odze, niektóre zniekszta³cone,
z ciekn¹c¹ lin¹. Na to na pewno nie jest im przyjemnie patrzeæ. Lepiej robiæ
zdjêcia z dzieæmi zdrowymi, umiechniêtymi bobaskami (Gazeta Polska).
Obecnoæ opiekunów i osób z g³êbokimi niepe³nosprawnociami jest k³opotliwa dla wielu polityków. Budynek Parlamentu nie by³ postrzegany jako
przestrzeñ, w której mog³yby przebywaæ takie osoby.
Oprócz poczucia, ¿e nie s¹ traktowani powa¿nie, protestuj¹cy maj¹ równie¿ inne powody, dla których zdecydowali siê na protest w Sejmie. Przede
wszystkim stanowi¹ je niespe³nione obietnice kolejnych rz¹dów zwi¹zane
z podwy¿kami wiadczeñ, brak realizacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego nakazuj¹cego zwrot wiadczeñ odebranych opiekunom doros³ych osób
niepe³nosprawnych. Opiekunowie doros³ych osób z niepe³nosprawnociami
czuj¹ siê oszukani. Przez wiele lat udzielane im by³o wiadczenie finansowe
z tytu³u sprawowania opieki. Jednak wiadczenia te zosta³y odebrane, skutkiem czego wiele osób pozosta³o bez rodków do ¿ycia  opiekunowie musieli zrezygnowaæ z pracy zawodowej, aby zaj¹æ siê niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny. Zreszt¹ rezygnacja z pracy jest warunkiem otrzymania
wiadczenia. Trybuna³ Konstytucyjny nakaza³ przywrócenie i zwrot wiadczenia: Walczymy o nasze prawa od czerwca 2013 roku, sprawa by³a jednak
zamiatana pod dywan. Nie mamy wyjcia. Jestemy pozapo¿yczani, nie mamy
ubezpieczeñ zdrowotnych, sk³adek emerytalno-rentowych. Za moment bêdziemy wszyscy eksmitowani z mieszkañ, bo nie staæ nas na op³aty i podsta239
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wowe rzeczy  ¿ali siê Kaczmarek. Sama ca³odobowo zajmuje siê matk¹, która cierpi na chorobê Alzheimera. Pani Marzena nie pracuje i razem ¿yj¹
z emerytury chorej, która wynosi 1200 z³otych.  To nasze jedyne pieni¹dze,
z nich muszê wszystko op³aciæ, kupiæ leki dla mamy, a te nie s¹ refundowane, tylko pe³nop³atne. O rehabilitacji osób, którymi siê opiekujemy, nie ma
mowy  kwituje wspó³organizatorka protestu (Nasz Dziennik); Nied³ugo bêdzie rok, jak zabrali nam wiadczenia pielêgnacyjne. A choæ Trybuna³
Konstytucyjny orzek³, ¿e by³o to niezgodne z prawem i nakaza³ niezw³oczne
ich przywrócenie, to rz¹d do tej pory nic nie zrobi³. Teraz mówi, ¿e da nam
zasi³ek. Ale my nie chcemy zasi³ku. Przecie¿ ka¿da z nas zrezygnowa³a z pracy, ¿eby opiekowaæ siê kim z rodziny. Gdybymy nie podjê³y tego wysi³ku,
to nasi niepe³nosprawni trafiliby do domów opieki, a pañstwo musia³oby na
nich p³aciæ i to du¿o wiêcej, ni¿ wynosi³y wiadczenia  t³umaczy pani Maria (Gazeta Polska).
Protestuj¹cy chc¹ równie¿ zwróciæ uwagê na trudn¹ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ sytuacjê ich rodzin: [...] utrzymanie niepe³nosprawnego dziecka
kosztuje znacznie wiêcej ni¿ dziecka pe³nosprawnego, na co sk³adaj¹ siê koszty
rehabilitacji, specjalistycznego sprzêtu, rodków medycznych czy specjalistycznego ¿ywienia.  A gdzie reszta? Czynsz, jedzenie, ubranie, koszty dojazdów?  pyta.  Postawa pañstwa wobec nas jest okrutna i niesprawiedliwa,
zw³aszcza ¿e to w³anie pañstwo przerzuci³o praktycznie ca³y ciê¿ar opieki
na barki rodzin, samo umywaj¹c od tego rêce. W wielu innych krajach pañstwo natomiast zapewnia nie tylko pomoc finansow¹ dla takich rodzin jak
moja, ale te¿ dostêp do sprzêtu rehabilitacyjnego, do komunikacji czy specjalistycznych orodków  wyjania (Dziennik Trybuna); Rodzice s¹ skazani na siebie. Przy ciê¿kiej niepe³nosprawnoci schorzeñ jest zwykle kilka,
a nasze placówki lecz¹ od  do, nie ma kompleksowej opieki z rehabilitacj¹,
terapiami i programem wsparcia dla rodzin w³¹cznie. Zwykle matka rezygnuje z pracy, by powiêciæ siê dziecku. Rodzina zaczyna ¿yæ z jednej pensji,
op³acaæ dojazdy do lekarzy, leki, rehabilitacjê, specjalistyczny sprzêt, pampersy. Trzeba byæ zamo¿nym, by to unieæ, albo wyspecjalizowaæ siê  jak
mówi¹ niektórzy rodzice  w »¿ebraniu«: zak³adaæ konta, apelowaæ o pomoc. Brakuje warsztatów terapii zajêciowej, miejsc, w których osoby z chorob¹ Downa, autyzmem mog³yby spêdzaæ czas. Brakuje pielêgniarek, opiekunów mog¹cych wyrêczyæ choæ na chwilê rodziców przykutych do ³ó¿ek
swoich niepe³nosprawnych dzieci (Gazeta Wyborcza).
Jednym z motywów protestu jest zapewnienie osobom z niepe³nosprawnociami godnoci: My chcemy po prostu zapewniæ godne ¿ycie naszym
dzieciom (Nasz Dziennik). Nie da siê tego zrobiæ bez wystarczaj¹cych
rodków finansowych. Wypowiedzi protestuj¹cych na temat ich wydatków,
240
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rutyny zwi¹zanej z ca³odobow¹ opiek¹, obci¹¿enia pracami domowymi chocia¿ trochê przybli¿aj¹ czytelnikom obraz codziennoci z osob¹ niepe³nosprawn¹.
G³ównym postulatem protestuj¹cych by³o podwy¿szenie zasi³ku i wiadczenia przys³uguj¹cych opiekunowi osoby z niepe³nosprawnoci¹. Ich wysokoæ nie by³a zmieniana na wiele lat przed protestem. Zasi³ek wraz ze wszystkimi wiadczeniami i tak nie wystarcza, aby pokryæ wiêkszoæ kosztów
zwi¹zanych z rehabilitacj¹, leczeniem, odpowiedni¹ diet¹, dojazdami. Dla
opiekunów ten postulat jest najwa¿niejszy, poniewa¿ jego spe³nienie mo¿e
byæ stosunkowo szybko odczuwalne. Jednak koncentracja na finansowym
wsparciu pañstwa nie podoba siê wszystkim opiekunom, zw³aszcza tym nie
protestuj¹cym, o czym wiadczy jedna z wypowiedzi:   Dra¿ni mnie, ¿e ci
ludzie, pewnie nawet bez z³ej woli, tematem przewodnim uczynili zasi³ek dla
opiekunów. Ja uwa¿am, ¿e wszelkie zmiany powinny iæ w kierunku wsparcia samych dzieci, zapewnienia im w³aciwej kompleksowej opieki w specjalistycznych orodkach, tak, ¿eby rodzice mogli je tam spokojnie zostawiæ
rano i odebraæ po pracy, wiedz¹c, ¿e zajmie siê nimi wielu specjalistów 
t³umaczy. Na razie, jej zdaniem [opiekunki  M.S.], system pomocy jest fikcj¹. Sprowadza siê do has³a: nie pracujcie, wegetujcie, mo¿e wam jako pomo¿emy (Newsweek).
Kolejnym postulatem protestuj¹cych by³o uzawodowienie opieki nad
osob¹ z niepe³nosprawnoci¹: [...] rodzice chc¹, by opieka nad dzieæmi zosta³a
uznana za pracê.  To jest dla nas strasznie wa¿ne, bo dzi nikt nie traktuje nas
powa¿nie. Nie mo¿emy wzi¹æ kredytu ani kupiæ telefonu na abonament, bo
ka¿dy pyta o zawiadczenie z zak³adu pracy. Dla instytucji i sporej czêci spo³eczeñstwa jestemy marginesem, patologi¹. Zerem po prostu (Newsweek, 31.03.2014); Opieka nad niepe³nosprawnymi dzieæmi musi wreszcie
staæ siê zawodem (Dziennik Trybuna); Rodzice domagaj¹ siê, by ich ca³odobowa opieka nad niepe³nosprawnymi dzieæmi by³a traktowana jak praca.  Wystarczy najni¿sza krajowa. My naprawdê nie chcemy wiêcej (Super Express); Nie chcemy przywilejów. Domagamy siê, aby pañstwo uzna³o,
¿e nasz trud i wyrzeczenia s¹ warte wsparcia, ¿e bior¹c ciê¿ar na w³asne barki, zas³ugujemy na zrównanie naszej pracy z prac¹ zawodow¹, ¿ebymy rezygnuj¹c z zatrudnienia, mieli prawo do ubezpieczeñ spo³ecznych (Gazeta
Polska).
Uzawodowienie opieki ma kilka aspektów. Przede wszystkim oznacza
uznanie sprawowania opieki za pracê zawodow¹. To nie tylko kwestia finansowa (choæ ta pozostaje ca³y czas jedn¹ z najwa¿niejszych), ale równie¿ docenienie wysi³ku i wyrzeczeñ, jakie staj¹ siê najczêciej udzia³em kobiet opiekuj¹cych siê osobami zale¿nymi. Ponadto kogo, kto pracuje, traktuje siê jak
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osobê doros³¹ i powa¿n¹. A to w³anie brak poczucia takiego traktowania
by³ jedn¹ z przyczyn protestu. Uzawodowienie ma wiêc zdecydowanie wymiar godnociowy  kto, kto pracuje, nie jest postrzegany jako leñ, darmozjad i osoba roszczeniowa. Zapewnia równie¿ odprowadzanie sk³adek, co
z kolei gwarantuje jak¹kolwiek emeryturê lub rentê, gdy osoba z niepe³nosprawnoci¹ umrze i ju¿ nie ma nad kim sprawowaæ opieki, a powrót na
rynek pracy po wielu latach pracy poza nim jest zazwyczaj bardzo trudny.
W kontekcie zg³aszanych postulatów warto zaznaczyæ, ¿e protestuj¹cy
czuj¹ siê profesjonalistami w sprawowaniu opieki i jako tacy mogliby byæ
kompetentnymi partnerami w procesie zmian ustawowych dotycz¹cych ich
rodowiska: Przedstawiciele rodziców zaoferowali, ¿e s¹ gotowi pomóc
w opracowaniu dobrej ustawy adresowanej do ich rodowiska.  Nie mo¿e
byæ tak, ¿e stawia siê nas pod cian¹ i prezentuje ustawê, która jest z³a 
oceni³ ojciec niepe³nosprawnej dziewczynki. Stwierdzi³ on, ¿e rodzice niepe³nosprawnych dzieci stali siê ju¿ specjalistami od tego problemu, nie tylko
od leczenia i rehabilitacji swoich dzieci, ale te¿ od rozwi¹zañ prawnych
i systemowych, które by³yby efektywne dla rodowiska niepe³nosprawnych,
a jednoczenie nie obci¹¿a³y bud¿etu (Dziennika Trybuna). W przytoczonej wypowiedzi oprócz podkrelania w³asnych kompetencji, widoczna jest
równie¿ chêæ prowadzenia dialogu i znów potrzeba bycia traktowanym powa¿nie, po partnersku.
Konsekwencj¹ uznania sprawowania opieki za pracê zawodow¹ jest równie¿ mo¿liwoæ skorzystania z urlopu. W kontekcie spo³ecznego przekonania o opiekuñczej roli rodziny jest to daleko id¹cy postulat. Protestuj¹cy
domagali siê: [...] ca³kowitej zmiany ustawy o pomocy i wsparciu opiekunów i rodziców dzieci niepe³nosprawnych, tak by uwzglêdnia³a tzw. opiekê
wytchnieniow¹, czyli opiekê zastêpcz¹ na czas odpoczynku lub nieobecnoci
opiekuna dziecka (Nasz Dziennik).
Postulat wprowadzenia urlopu wytchnieniowego czy te¿ mo¿liwoæ skorzystania z pomocy osób trzecich, gdy opiekunowie chc¹ odpocz¹æ od sprawowania opieki, bardzo wyranie podkrela ich potrzeby. Opieka to praca
non stop, 24 godziny na dobê, codziennie i co noc. Matki opiekunki relacjonuj¹ skrajne zmêczenie i niewyspanie, poczucie obci¹¿enia i ci¹g³ego czuwania (Ho³ub 2018). Urlop od opieki nad w³asnym dzieckiem czy rodzicem
z niepe³nosprawnoci¹ mo¿e wydawaæ siê kontrowersyjny  zw³aszcza gdy
zdjêcia z wakacji w Chorwacji opublikowane przez jedn¹ z protestuj¹cych
kobiet w portalu spo³ecznociowym wywo³a³y oburzenie.
Kolejny postulat dotyczy³ mo¿liwoci otrzymywania bardziej efektywnego wsparcia, dostosowanego do potrzeb osób z niepe³nosprawnociami:
Oprócz podniesienia kwoty wiadczenia pielêgnacyjnego domagaj¹ siê do242
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datkowej pomocy finansowej pañstwa w przypadku, kiedy w rodzinie jest
wiêcej ni¿ jedno dziecko niepe³nosprawne, darmowych leków podtrzymuj¹cych ¿ycie i rodków zapewniaj¹cych pielêgnacjê dziecka niepe³nosprawnego, bezkolejkowego dostêpu do lekarzy specjalistów, bezp³atnych przejazdów z dzieckiem do specjalistycznych klinik i szpitali, w których jest ono
leczone i diagnozowane (Nasz Dziennik).
Z powy¿szych oczekiwañ mo¿na wyczytaæ najwiêksze trudnoci, na które napotykaj¹ opiekunowie  kolejki do specjalistów, drogie leki, koszty
dojazdów. Ze wzglêdu na niewydolny system, opiekunowie s¹ czêsto zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów zwi¹zanych z prywatnymi wizytami u lekarzy specjalistów oraz na poszukiwanie innych róde³ finansowania rehabilitacji swoich dzieci (np. 1% darowizny).
W wypowiedziach protestuj¹cych opiekunów bardzo rzadko pojawia siê
w¹tek mo¿liwoci godzenia aktywnoci zawodowej ze sprawowaniem opieki. Aktywnoæ zawodowa w znakomitej wiêkszoci przypadków zwi¹zana
jest z przesz³oci¹, opisywana jest jako obszar, z którego opiekun czy opiekunka musieli zrezygnowaæ, aby sprawowaæ opiekê nad osob¹ z niepe³nosprawnoci¹ i móc pobieraæ zasi³ek i wiadczenie. Odniesienia do aktywnoci zawodowej widoczne s¹ tak¿e w postulacie zwi¹zanym z uzawodowieniem
opieki. Co ciekawe, w¹tek pracy zawodowej opiekunów pojawia siê za to
w wypowiedziach ekspertów, komentatorów i rodziców dzieci z niepe³nosprawnociami, którzy nie uto¿samiaj¹ siê z opiekunami protestuj¹cymi w Sejmie: (system) promuje te¿ biernoæ zawodow¹, bo mechanizm oparty jest
na dochodzie, a nie na kompensacji ograniczeñ. Zamiast wyrównywania dodatkowych wydatków, niezale¿nych od dochodu, niepe³nosprawny mo¿e liczyæ na wsparcie, gdy dochodu nie ma (Rzeczpospolita); Wiêkszoæ ekspertów jest zgodna: zmuszanie opiekunów niepe³nosprawnych dzieci do
siedzenia z nimi w domu nie ma sensu. Przede wszystkim dlatego, ¿e to siê
nie op³aca pañstwu. Wiêc, owszem, trzeba uzawodowiæ opiekê rodziców, ale
zrobiæ to w m¹dry sposób.  Nie powinno byæ tak, ¿e rodzic dostanie wiadczenie tylko wtedy, gdy nie pracuje, bo to zniechêca do podejmowania pracy. To wiadczenie powinno byæ ruchome. Kiedy matka znajduje pracê, bo
chce siê realizowaæ, p³aciæ podatki, a w przysz³oci mieæ godn¹ emeryturê,
wiadczenia powinny przechodziæ na dziecko. Mo¿na z tych pieniêdzy op³aciæ opiekunkê  t³umaczy Jadwiga Król, regionalna pe³nomocniczka Kongresu Kobiet ds. równego statusu kobiet i mê¿czyzn (Newsweek);  
Rzeczywicie, rodzice niepe³nosprawnych dzieci zazwyczaj nie pracuj¹, choæ
70 proc. z nich mog³oby zarabiaæ. S¹ wród nich ludzie dobrze wykszta³ceni:
naukowcy, artyci, biznesmeni  potwierdza Stanis³aw Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹.  Musieli nagle rzuciæ wszystko i zaj¹æ siê
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dzieckiem. A gdyby mieli zagwarantowan¹ sta³¹ kwotê od pañstwa, powiedzmy te 1,3 tys. z³, mogliby zatrudniæ asystenta i wróciæ do pracy (Newsweek); Rozwi¹zanie wymaga rezygnacji z alternatywy: albo praca, albo g³odowe wiadczenie (Polityka).
W wypowiedziach ekspertów i opiekunów nie pojawi³ siê w¹tek odbierania wiadczenia. Postulaty zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ id¹ w parze z usprawnieniem dostêpu do rehabilitacji, profesjonalnej opieki (w placówce czy
w postaci asystenta osobistego), na przyk³ad: [...] ³atwiejszy dostêp do rehabilitacji i osobistych asystentów dla osób niepe³nosprawnych.  Chodzi o to,
¿eby rodzica czy opiekuna nie wykluczaæ z rynku pracy, tylko ¿eby profesjonalny opiekun móg³ zaj¹æ siê osob¹ niepe³nosprawn¹ (Gazeta Wyborcza).

Podsumowanie
Protesty sejmowe by³y w du¿ej mierze efektem narastaj¹cej frustracji,
wynikaj¹cej z braku powa¿nego traktowania opiekunów osób z niepe³nosprawnociami. Opiekunowie wielokrotnie byli zbywani przez kolejne rz¹dy, obiecywano im podwy¿ki wiadczeñ, ³atwiejszy dostêp do rehabilitacji,
specjalistów. Opiekunowie i osoby z niepe³nosprawnociami stanowi¹ wra¿liw¹ spo³ecznie grupê, ale te¿ jedn¹ z najbardziej zapomnianych i zaniedbywanych przez system polityki spo³ecznej. Strajk opiekunów uwiadomi³ sporej czêci spo³eczeñstwa, jak ¿yj¹ osoby z niepe³nosprawnoci¹, na czym polega
sprawowanie ca³odobowej opieki nad nimi. Opiekunowie podliczali swoje
dochody oraz wydatki, pokazuj¹c, jak niewydolny jest system wsparcia.
Postulaty zg³aszane przez protestuj¹cych opiekunów koncentrowa³y siê
raczej na konserwacji status quo w zakresie sprawowania opieki, gdy najczêciej kobieta rezygnuje z pracy zawodowej i podejmuje siê opieki nad dzieckiem lub doros³¹ osob¹ z niepe³nosprawnoci¹. Zastanawiaj¹ce, dlaczego
w wypowiedziach protestuj¹cych nie pojawia³y siê postulaty godzenia pracy
zawodowej z ¿yciem prywatnym. Byæ mo¿e potrzeby zwi¹zane z innymi
obszarami aktywnoci zosta³y zepchniête na dalszy plan. Nie bez znaczenia
jest te¿ zapewne ca³y czas silne przekonanie o s³usznoci tradycyjnego modelu, w którym kobieta wype³nia rolê opiekuñcz¹ i rezygnuje z innych ról na
jej rzecz. Systemowe uniemo¿liwienie ³¹czenia pracy i pobierania wiadczeñ
trzyma kobiety na smyczy systemu opieki spo³ecznej, dyscyplinuje je
i wymusza na nich pozostawanie w sferze prywatnej (opiekuñczej).
Protest mia³ przede wszystkim wymiar godnociowy. Opiekunowie podkrelali, ¿e chcieli w koñcu zostaæ potraktowani powa¿nie. Dlatego te¿ postulowali uzawodowienie pracy opiekuñczej, co oznacza stabilizacjê finansow¹ w przysz³oci oraz uznanie ich wysi³ku i zaanga¿owania za wa¿ne. Byæ
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mo¿e w³anie w wyniku protestów model spo³eczny (czy relacyjny) niepe³nosprawnoci zacznie czêciej i bardziej skutecznie funkcjonowaæ w spo³ecznym postrzeganiu osób z niepe³nosprawnociami i ich bliskich. Niepe³nosprawnoæ nie jest indywidualn¹ spraw¹, dotyczy coraz wiêkszej czêci
spo³eczeñstwa. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ i ich opiekunowie wdzieraj¹
siê do przestrzeni publicznej, zaburzaj¹c dobre samopoczucie normalsów
i wskazuj¹c, jak sposób organizacji rzeczywistoci spo³ecznej uniemo¿liwia
im pe³nienie ról spo³ecznych, dokonywanie w³asnych wyborów dotycz¹cych
ich ¿ycia czy te¿ zwyczajne ¿ycie po swojemu.
Strajk opiekunów obna¿y³ wa¿ne aspekty polskiej debaty publicznej. Raz
jeszcze nale¿y podkreliæ, ¿e wiele razy nie byli traktowani powa¿nie, a wrêcz
zbywani. Dopiero dramatyczna akcja protestacyjna (strajk okupacyjny)
przyci¹gnê³a uwagê nie tylko polityków, ale i mediów. Przez kilka miesiêcy
w 2014 r. codziennie ledzilimy sprawê opiekunów, a w 2018 r. przy
okazji kolejnego protestu pojawi³ siê #RON, nak³adki na zdjêcia profilowe
w mediach spo³ecznociowych  nagle prawie wszyscy zaczêli popieraæ postulaty opiekunów. W roku 2018 mobilizacja spo³eczna by³a niewspó³miernie wy¿sza ni¿ przed 4 laty. Do ruchu rodziców osób niepe³nosprawnych do³¹czy³y inne grupy, które wczeniej bra³y udzia³ na przyk³ad w czarnych
protestach.
Protest obna¿y³ równie¿ brak zrozumienia dla potrzeb rodowiska osób
z niepe³nosprawnociami i ich opiekunów. Ci¹g³e proszenie o pieni¹dze,
sprzêt, turnusy rehabilitacyjne, bezradnoæ i bezsilnoæ w po³¹czeniu z chronicznym zmêczeniem oraz psychicznym i fizycznym obci¹¿eniem wywo³uj¹
frustracjê. Opiekunowie przestaj¹ potulnie wype³niaæ przypisan¹ im rolê
i zaczynaj¹ domagaæ siê, ¿¹daæ, poniewa¿ proszenie nie przynosi skutków.
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Postrzeganie sytuacji osób z niepe³nosprawnoci¹
s³uchu w pracy
The aim of the study is to present an empirical identification of how both
hearing employees and employees with hearing disabilities perceive their work
situation. Research studies to date have identified only differences in the opinions voiced by employees in these two categories regarding various aspects of
work, such as organisation, work assignment, and job and employee assessment. The article presents innovative studies applying the tools of multidimensional analysis in HRM to provide an in-depth analysis. It also identifies
differences in perception of work in selected dimensions: abstraction (philosophies, policies, sets of practices) and internalisation (routine and experience)
of HRM. This is followed by a statistical verification of the co-occurrence of
these two dimensions. The findings presented reveal radical differences in
perception of the work situation, as well as the full scope and close correlation
of practices with HRM internalisation. This means that the two worlds of
opinion about work emerge at the level of assessment of instrumental assumptions (the dimension of HRM policies), but they diverge dramatically in practice. This provides the grounds for conducting integrated social studies pertaining to the development of effective tools for creating at the workplace
pro-social work situations for people with disabilities.
Keywords: hearing disability, occupational situation of disabled persons, management internalisation, human resources management

Wstêp
Osoby niepe³nosprawne nale¿¹ do grupy ryzyka charakteryzuj¹cej siê
niekorzystn¹ pozycj¹ i dyskryminacj¹ na rynku pracy. Wynika to g³ównie
z niewielkiej oferty miejsc pracy i trudniejszego dostêpu do zatrudnienia,
bêd¹cego skutkiem czêsto ni¿szych umiejêtnoci oraz braku aktywnoci
w poszukiwaniu pracy lub podnoszeniu kwalifikacji.
Warunkiem niezbêdnym szerokiej aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych jest identyfikacja postrzegania ich szeroko rozumianej sytuacji
pracy. Dotyczy to tak¿e osób niepe³nosprawnych s³uchowo, których dysfunkSOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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cje zdrowotne mog¹ mieæ wp³yw na organizacjê, warunki oraz efekty pracy.
W tym celu przeprowadzono analizy, interpretacjê i oceny sytuacji osób
z wadami s³uchu na chronionym rynku pracy. W badaniach wykorzystano
za³o¿enia badañ wielopoziomowych zarz¹dzania zasobami ludzkimi (ZLL),
stawiaj¹c nastêpuj¹ce hipotezy badawcze:
 hipoteza I: Postrzeganie za³o¿eñ oraz sformalizowanych narzêdzi kszta³towania sytuacji niepe³nosprawnych w pracy ró¿ni siê od internalizacji, czyli
postrzegania sposobu ich realizacji w praktyce;
 hipoteza II: Konkretyzacja poziomu zarz¹dzania zasobami ludzkimi
zwiêksza wspó³zale¿noci z internalizacj¹.
Identyfikacja ró¿nic percepcji pracy przez pracowników s³ysz¹cych oraz
niedos³ysz¹cych, a tak¿e zakresu i si³y wspó³zale¿noci cech charakteryzuj¹cych wymiary poziomów ZZL mo¿e stanowiæ podstawê empiryczn¹ do kreowania propozycji normatywnych oraz tworzenia zintegrowanych systemów
pracy.

Podstawy teoretyczne
Niepe³nosprawnoæ s³uchu a mo¿liwoci zdobycia kwalifikacji
zawodowych i zatrudnienia
Edukacja osoby nies³ysz¹cej i niedos³ysz¹cej oraz mo¿liwoci zdobycia
kwalifikacji zawodowych uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze od czasu powstania
niepe³nosprawnoci s³uchu oraz od jej rodzaju i stopnia (Eckert 1997: 269
270). Czas, w którym mo¿e dojæ do uszkodzenia narz¹du s³uchu warunkuj¹cego mo¿liwoci komunikowania siê, dzielimy na trzy okresy: pierwszy 
w okresie ci¹¿y lub w pierwszym roku ¿ycia (zaburzenie prelingwalne), drugi  gdy nastêpuje rozwój mowy, czyli pomiêdzy drugim a siódmym rokiem
¿ycia (zaburzenie perilingwalne); trzeci  gdy mowa i opanowanie nauki jêzyka zosta³o zakoñczone (zaburzenie postlingwalne).
Uszkodzenia narz¹du s³uchu dzieli siê na niedos³uch przewodzeniowy,
odbiorczy i mieszany. Osoby z niedos³uchem przewodzeniowym s³ysz¹ dobrze w ha³asie, w przeciwieñstwie do osób z niedos³uchem odbiorczym,
u których wystêpuje zanik s³yszenia tonów wysokich. Powy¿sze rodzaje upoledzenia s³uchu nie wykluczaj¹ siê wzajemnie, na co wskazuje niedos³uch
mieszany, którego skutkiem jest obni¿enie progu s³yszenia.
Stopieñ uszkodzenia s³uchu obejmuje cztery kategorie: lekki, umiarkowany, znaczny i g³êboki. W przypadku trzech pierwszych stopni ubytku s³uchu mo¿liwoci wzmocnienia sygna³u dwiêkowego s¹ mo¿liwe na przyk³ad
dziêki zastosowaniu aparatów s³uchowych. Natomiast osoby z g³êbokim nie248
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dos³uchem maj¹ najwiêksze problemy ze zrozumieniem mowy i to nawet
gdy dwiêki s¹ wzmocnione (Lis, Sad³owska-Wrzesiñska 2015: 78687876).
Zdolnoci komunikacyjne nie polegaj¹ jedynie na s³yszeniu mowy, gdy¿
s¹ one równie¿ zapewniane w przypadku osób z g³êbokim niedos³uchem przez
znajomoæ jêzyka migowego. Przy czym w Polsce istniej¹ dwa systemy komunikacji migowej: polski jêzyk migowy (PJM) oraz system jêzykowo-migowy (SJM). PJM jest naturalnym jêzykiem, którym pos³uguj¹ siê osoby nies³ysz¹ce w Polsce. Natomiast SJM jest sztucznym systemem migowym, który
powsta³ w latach szeædziesi¹tych XX w., a jego celem by³o u³atwienie komunikacji pomiêdzy osobami nies³ysz¹cymi i s³ysz¹cymi. Przez wiele lat osoby nies³ysz¹ce musia³y uczyæ siê jêzyka systemowego, poniewa¿ by³ on narzucony przez system edukacyjny. W rzeczywistoci SJM nie wp³ywa³
pozytywnie na zdobywanie przez osoby nies³ysz¹ce szerokich kwalifikacji
zawodowych. Niewiele z nich bowiem osi¹ga³o wykszta³cenie rednie i wy¿sze, zw³aszcza w przypadku zaburzenia prelingwalnego.
W ca³ym kraju funkcjonuj¹ 32 placówki specjalne kszta³c¹ce dzieci nies³ysz¹ce i niedos³ysz¹ce na ró¿nych poziomach edukacyjnych. Natomiast 22 szko³y
zawodowe umo¿liwiaj¹ naukê 44 zawodów na 202 zawody, które s¹ oferowane dla osób s³ysz¹cych (Czajkowska-Kisil, Siepkowska, Sak 2014). Osoby
nies³ysz¹ce nie maj¹ ponadto mo¿liwoci zmiany kwalifikacji zawodowych.
Wyj¹tkowo osoby, które trac¹ s³uch jako doros³e, znajduj¹ siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie s¹ zaliczane ani do spo³ecznoci s³ysz¹cych, ani nies³ysz¹cych. Jednak umiejêtnoci czytania ze zrozumieniem daj¹ im mo¿liwoæ
zmiany kwalifikacji.
Osoby z niepe³nosprawnociami pracuj¹ zarówno na chronionym, jak
i otwartym rynku pracy. W przypadku zatrudnienia osoby z niepe³nosprawnoci¹ w zak³adzie pracy chronionej wymagane jest stworzenie szczególnych
warunków pracy, które umo¿liwiaj¹ wsparcie zatrudnienia oraz rehabilitacjê
osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoci (Lis
2017: 121130; Paszkowicz 2013). Natomiast w segmencie otwartego rynku pracy zatrudnienie opiera siê na podstawowych regulacjach prawnych.
W tym segmencie pracuj¹ najczêciej osoby z lekkim stopniem niepe³nosprawnoci, które lepiej radz¹ sobie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców (Lis 2017: 121130). W przypadku osób z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu
o zatrudnieniu decyduj¹ g³ównie mo¿liwoci komunikacyjne oraz kwalifikacje zawodowe.
W przedsiêbiorstwie zatrudniaj¹cym osoby z niepe³nosprawnoci¹ konieczne jest szczególne podejcie do projektowania stanowiska pracy opartego o zasady ergonomii. Zgodnie z nimi nale¿y podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
do zaprojektowania efektywnego systemu pracy, uwzglêdniaj¹cego dobro249
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stan cz³owieka (Szajkowska 2018: 493503). Do dzia³añ tych nale¿¹ takie
usprawnienia stanowiska, które zagwarantuj¹ wysok¹ efektywnoæ pracy,
zmniejsz¹ odczuwaln¹ uci¹¿liwoæ pracy, tworz¹c jednoczenie komfort fizyczny oraz psychiczny (Byrska-Bienias 2017: 435446; Ejdys, Kobyliñska,
Lulewicz-Sas 2012; Górska 2015; Górska, Lewandowski 2010).
Dostosowaniu powinny równie¿ podlegaæ takie aspekty, jak: przestrzeñ
fizyczna, stanowisko pracy, warunki pracy oraz organizacja pracy. Stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepe³nosprawnej wed³ug ustawy o rehabilitacji1 to stanowisko oprzyrz¹dowane oraz dostosowane odpowiednio
do potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dostosowanie powinno uwzglêdniaæ podstawowe elementy stanowiska pracy, a wiêc: zadania do wykonania (czynnoci), liczbê pracowników (grupa, zespó³), wyposa¿enie (maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia,
sprzêt), przedmiot pracy (wyrób/us³uga) oraz wielkoæ i kszta³t zajmowanej
powierzchni, tak aby umo¿liwiæ pracownikowi realizacjê postawionego mu
zadania w sposób w³aciwy, zak³adaj¹c ewentualnoæ wystêpowania zaburzeñ wewnêtrznych i zmieniaj¹cego siê oddzia³ywania otoczenia (Górska
2002).

Wymiary zarz¹dzania zasobami ludzkimi
Jednym z elementów zaawansowania metodologii badañ spo³ecznych by³o
opracowanie koncepcji tzw. mylenia wielopoziomowego (multilevel thinking) w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi (Kepes, Delery 2007: 385405).
Wynika³o to zarówno z niedostatków analiz jednopoziomowych, jak i stopniowego badania rozmaitych relacji równolegle, na ró¿nych poziomach analizy; dla przyk³adu zarz¹dzanie zasobami ludzkimi  wydajnoæ (Jiang, Takeuchi, Lepak 2013: 14481480). Badania wykaza³y tak¿e, i¿ wp³yw
organizacji ZZL na wydajnoæ na poziomie organizacji kszta³tuje siê poprzez
zmienne ni¿szego poziomu, jak postawy i zachowania indywidualne pracowników (Paauwe 2009: 129142). Dwustronnie pozytywny wp³yw wykaza³y
tak¿e badania relacji pomiêdzy praktykami ZZL oraz wydajnoci¹ organizacji. Praktyki ZZL na poziomie organizacji maj¹ pozytywny, odgórny wp³yw
na wyniki na poziomie indywidualnym (Aryee, Walumbwa, Seidu, Otaye
2012: 287 300; Bal, Kooij, de Jong 2013: 545572). Tak¿e cechy, postawy
i zachowania pojedynczych pracowników mo¿na agregowaæ na wy¿szych
hierarchicznie poziomach organizacji, co wp³ywa na wyniki na poziomie
1
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z pón. zm.).
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organizacyjnym, takie jak innowacje organizacyjne, jakoæ us³ug oraz wyniki
finansowe (den Hartog, Boon, Verburg, Croon 2013: 16371665)2.
Dotychczas pos³ugiwano siê w badaniach dwoma wymiarami. Pierwszym
wymiarem jest poziom uogólnienia rozwa¿añ (HRM System Abstraction Levels), zawieraj¹cy kolejno filozofie, programy, polityki, praktyki oraz procesy.
Natomiast wymiar poziomów organizacji (Organizational Levels) obejmuje
poziomy: wewn¹trzindywidualny, indywidualny, czêci organizacji, organizacyjny oraz pozaorganizacyjny. Dodanie poziomów wewn¹trzindywidualnego
oraz pozaorganizacyjnego oznacza uwzglêdnianie miêdzy innymi dorobku
neuronauk z jednej strony oraz badanie mo¿liwoci elastycznego korzystania
z otoczenia organizacji (outsourcing, agencje pracy okresowej itp.) z drugiej
strony.
Najbardziej istotn¹ zmian¹ wspó³czesnych badañ jest jednak dodanie trzeciego wymiaru, okrelanego jako poziomy internalizacji (HRM Internalization Levels), który obejmuje rutyny, dowiadczenie, wdra¿anie, sterowanie,
projektowanie oraz zamiar (Renkema, Meijerink, Bondarouk 2017: 400 
rys. 1). W ten sposób uznano za istotne badawczo postawy i opinie pracowników jako czynniki maj¹ce istotny wp³yw na zachowania pracowników.
W niniejszym opracowaniu uwzglêdniono badanie istotnoci oceny przez
badanych relacji pomiêdzy ró¿nymi poziomami dzia³añ ZZL a internalizacj¹. Pierwszym wybranym poziomem jest filozofia dzia³ania, rozumiana jako
zasady przewodnie, które maj¹ zasadnicze znaczenie dla wyboru polityki
i praktyk ZZL, gdy¿ wskazuj¹, w jaki sposób pracownicy przyczyniaj¹ siê do
realizacji celów organizacyjnych (Arthur, Boyles 2007: 7792). Drugi wymiar stanowi¹ polityki ZZL, rozumiane jako cele i warunki uzyskania efektywnoci pracy (Demo, Neiva, Nunes, Rozzett 2012: 395420), czyli dostosowanie firmy do przyjêtych za³o¿eñ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Natomiast praktyki ZZL ujêto jako zbiory instrumentów zarz¹dzania zdolnociami pracowników, motywacjami, mo¿liwociami wykonywania pracy
(Jiang, Lepak, Hu, Baer 2012: 12641294). Na tym tle okrelono wspó³zale¿noci z internalizacj¹, okrelan¹ tutaj przez komponenty rutyn oraz dowiadczenia pracowników3.

2
W literaturze podkrela siê, ¿e badania wielopoziomowe ZZL nie osi¹gnê³y jeszcze dojrza³oci
konceptualnej oraz empirycznej (Molloy, Ployhart ,Wright 2011: 581609; Shen 2016: 951965).
3
Wymiar internalizacji zawiera poza tym poziomy bardziej ogólne, jak wprowadzanie, sterowanie,
projektowanie oraz zamiar (Renkema, Meijerink, Bondarouk 2017: 400  rys. 1). Natomiast rutyny s¹
przedmiotem badañ organizacyjnych g³ównie w perspektywie innowacyjnoci (Stañczyk-Hugiet 2018:
99110).
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Metodyka badañ
Przeprowadzone badania polega³y na zebraniu opinii dotycz¹cych postrzegania przez respondentów sytuacji zawodowej pracowników z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu oraz sposobów i narzêdzi s³u¿¹cych zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi w dzia³aniach kadry kierowniczej w zakresie zarz¹dzania t¹ grup¹
pracowników. Badania mia³y wiêc charakter jakociowy (Creswell 2013: 189
218), a ich celem by³o odtworzenie wewnêtrznej pespektywy uczestnicz¹cych
w nim osób dla poznania subiektywnego punktu widzenia kszta³tuj¹cego rzeczywistoæ spo³eczn¹ i gospodarcz¹ (Stemplewska-¯akowicz 2010: 8796).
Nastêpnym etapem by³o przeprowadzenie badania statystycznego okrelaj¹cego si³ê i zakres wspó³zale¿noci badanych zjawisk deklarowanych normatywnie oraz realizowanych praktycznie (Ostasiewicz 2011: 234243).
Zastosowano metodê korelacji Pearsona, przyjmuj¹c istotnoæ statystyczn¹
zwi¹zku na poziomie 0,05 (Barañska 1999: 159204). Przy opracowaniu
wyników badañ wykorzystano interpretacjê wysokoci wspó³czynnika korelacji w podziale czterodzielnym: wartoci od 0 do 0,30 oznacza³y brak lub
bardzo s³aby poziom korelacji; od 0,31 do 0,50  umiarkowany poziom; od
0,51 do 0,70  silny poziom oraz od 0,71 do 1,0  bardzo silny poziom.
W wyniku przyjêcia omawianej metodyki badañ skonstruowano badanie mieszane, ³¹cz¹ce badania jakociowe z ilociowymi (Creswell 2013: 219242).
Badania przeprowadzono metod¹ ankietow¹, wykorzystuj¹c autorski
kwestionariusz zawieraj¹cy 18 pozycji w czterech blokach merytorycznych.
Trzy z nich zawiera³y pytania odnosz¹ce siê do wybranych obszarów poziomu abstrakcji ZZL, a mianowicie filozofii, polityk oraz zbiorów praktyk.
W ten sposób zidentyfikowano ca³oæ za³o¿eñ dotycz¹cych zatrudnienia oraz
zarz¹dzania kadrami w badanych jednostkach organizacyjnych. Natomiast
czwarty blok obejmowa³ opinie odnosz¹ce siê do realizacji tych za³o¿eñ
w praktyce, czyli poziomu internalizacji ZZL (Renkema, Meijerink, Bondarouk 2017: 397415).
Do badañ wybrano cechy uznane przez ekspertów jako istotne do wykonywania pracy zawodowej przez osoby niepe³nosprawne s³uchowo. W obszarze filozofii ZZL ujêto: relacje interpersonalne zawodowe, gotowoæ
wykonywania trudnych zadañ, specyfikê naboru pracowników oraz etatowoæ zatrudnienia. Do cech za³o¿onej polityki ZZL nale¿¹: elastycznoæ zatrudnienia, dostosowanie stanowisk pracy, uwzglêdnianie specyfiki wad s³uchu w pracy oraz podzia³ pracy. Natomiast do charakterystyki zak³adanych
zbiorów praktyk ZZL wybrano przegl¹dy stanowisk i wp³yw pracy na s³uch,
monitorowanie stanu s³uchu, redukcjê poziomu ha³asu oraz strukturyzacjê
pracy (zmiana treci lub stanowisk pracy).
252
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Konkretyzacja zbioru cech poziomu internalizacji dotyczy odczuæ i opinii pracowników na temat realizacji zadañ w zakresie ocen pracowniczych,
procedur ZZL, awansu zawodowego, warunków fizycznych pracy, wsparcia
organizacyjnego (w tym jêzyk migowy), bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
rozwoju zawodowego. Cechy opracowano na podstawie wielop³aszczyznowego podejcia do zasad tworzenia stanowisk pracy, to jest zadañ klasycznych i podejcia elastycznego, ról organizacyjnych, grupowych form organizacji pracy, miejsc pracy oraz pakietów pracy (Rymaniak 2009: 929).
Do pomiaru wykorzystano skalê piêciopunktow¹ Likerta, w której cyfry
oznaczaj¹: 1  zdecydowanie nie; 2  raczej nie; 3  ani tak, ani nie; 4 
raczej tak; 5  zdecydowanie tak.
W badaniach uwzglêdniono ankiety 107 respondentów, uznane za wype³nione merytorycznie poprawnie oraz ze zrozumieniem istoty problemów.
Osobom nie(do)s³ysz¹cym zapewniono przy wype³nianiu ankiet pomoc t³umacza jêzyka migowego. Profil badanych to: 61% udzia³u kobiet; wiek 64%
badanych w przedzia³ach od 20 do 40 lat (w przedziale 2030 lat stanowi³
35%, a 3140 lat mia³o 29% respondentów); dominacja dwóch przedzia³ów
sta¿u pracy (47% respondentów mia³o ponad 11 lat sta¿u pracy, a 33% badanych od 2 do 5 lat pracy); dwubiegunowoæ wykszta³cenia (dominuj¹ce
wy¿sze u 42% s³ysz¹cych oraz 54% ró¿nych form redniego u osób z wadami s³uchu), a tak¿e 54% udzia³ stanowisk produkcyjnych wykonawczych
(pozostali to obs³uga produkcji i administracja).
Zakres i formy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w Polsce znacznie
ograniczaj¹ kryteria metodyczne. Zastosowano wiêc dobór celowy próby,
który dotyczy³ rodowisk pracy niepe³nosprawnych s³uchowo. Wybrano do
badañ pracowników zak³adu pracy chronionej oraz stowarzyszenia nies³ysz¹cych, czyli dwóch g³ównych form instytucjonalnych zatrudniania oraz
organizowania ¿ycia spo³ecznego osób z wadami s³uchu w Polsce.

Ocena postrzegania sytuacji osób niepe³nosprawnych
Postrzeganie sytuacji zawodowej
Przeprowadzone badania umo¿liwi³y okrelenie poziomu kszta³towania
siê opinii respondentów na temat postrzegania poszczególnych wymiarów
zarz¹dzania zasobami ludzkimi (rys. 1). Pierwszym badanym elementem jest
filozofia ZZL. Zdecydowanie najwy¿ej okrelan¹ wartoci¹ w tej grupie s¹
problemy w nawi¹zywaniu kontaktów interpersonalnych, wynikaj¹ce
z nie(do)s³yszenia (3,80). Pozosta³e cechy, jak mo¿liwoci powstawania niezamierzonych problemów spo³ecznych (3,32), utrudnienia w kwalifikacji przy253
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datnoci przez lekarza (3,15) czy te¿ problemy w wykonywaniu trudnych
zadañ (2,95) s¹ oceniane jako ambiwalentne, nie budz¹ce obaw respondentów lub wrêcz jako nieistotne. Co ciekawe, bardziej optymistycznie wypowiadaj¹ siê respondenci nie(do)s³ysz¹cy. Dotyczy to zw³aszcza mo¿liwoci
Rysunek 1. Opinie pracowników dotycz¹ce wymiarów zarz¹dzania zasobami ludzkimi oraz dzia³añ praktycznych w firmach

ród³o: wyniki badañ w³asnych.

wykonywania trudnych zadañ  oceniali oni swoje mo¿liwoci o 20% bardziej korzystnie ani¿eli pracownicy s³ysz¹cy. W pozosta³ych elementach wystêpuje tak¿e ró¿nica pogl¹dów, jednak w mniejszym, bo zaledwie 8% zakresie. Ogólnie postrzeganie za³o¿eñ zatrudniania przez osoby nie(do)s³ysz¹ce
mo¿na oceniæ jako potencja³ pozytywnego nastawienia do pracy, a nieco
bardziej sceptyczny poziom opinii pozosta³ych pracowników jako realistyczny weryfikator. Zw³aszcza ryzyko odizolowania, k³opotów informacyjnych
oraz form wspólnej pracy z wspó³pracownikami nale¿y uwa¿aæ za realny
problem praktyczny. Natomiast kolejnoæ i znaczenie poszczególnych komponentów s¹ takie same w obu grupach pracowniczych, co wiadczy o ukszta³towanym spo³ecznie uk³adzie opinii.
Drugim obszarem badawczym s¹ polityki zatrudnienia stosowane w firmach respondentów. Komponentem uwa¿anym za czynnik istotny (3,56) jest
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dostosowanie stanowisk do pracy osób nie(do)s³ysz¹cych. Pozosta³e elementy, czyli uwzglêdnianie specyfiki pracowników nie(do)s³ysz¹cych w procesach naboru i rekrutacji (3,02), formu³y sta³ych (2,91) oraz elastycznych form
zatrudnienia (2,57) wykazuj¹ wartoci w przedziale od 10% do 15% ni¿szym. Polityki zatrudnienia s¹ zbiorem najbardziej zwartym, gdy¿ rozpiêtoci wartoci opinii s¹ najmniejsze, chocia¿ pracownicy nie(do)s³ysz¹cy na
poziomie o 10% wy¿szym ceni¹ sobie specyfikê procesów naboru i rekrutacji oraz zatrudnienie etatowe. S¹ to dla nich zatem wartoci istotne z punktu
widzenia podjêcia pracy w danym zak³adzie.
Trzeci poziom stanowi¹ praktyki ZZL, w których postrzeganie poszczególnych elementów przez obie grupy pracowników jest zdecydowanie ró¿ne. rednia wypowiedzi pracowników s³ysz¹cych kszta³tuje siê na poziomie
pomiêdzy ma³o istotne a ambiwalentne, natomiast pracowników nie(do)s³ysz¹cych na poziomie ma³o istotnego znaczenia badanych elementów. Zw³aszcza dzia³ania prewencyjne i koryguj¹ce, które redukuj¹ w zak³adzie wp³yw
elementów szkodliwych (3,25) oraz przegl¹dy stanowisk pracy obejmuj¹ce
wp³yw pracy na s³uch (3,23) s¹ podnoszone jako istotne przez pracowników
s³ysz¹cych. Natomiast uwzglêdnianie przez tê grupê badanych niedoskona³oci s³uchu w przydziale pracy oraz mo¿liwoci zmiany przydzia³u pracy
(2,91) s¹ wyceniane na pograniczu istotnoci w praktyce.
Odmiennie traktuj¹ te kwestie pracownicy nie(do)s³ysz¹cy. Najmniejsz¹
wagê przyk³adaj¹ do przegl¹dów stanowisk, a najwiêksz¹ do strukturyzacji
pracy, polegaj¹cej g³ównie na zmianie zakresu i rodzaju wykonywanej pracy.
Wszystkie wartoci rednich kszta³tuj¹ siê jednak w przedziale 2,002,34,
czyli strefie nieistotnoci badanych cech. Sugeruje to inne widzenie znaczenia regulatorów rzeczywistoci firmowej i sk³ania do podjêcia dodatkowych
badañ, wyjaniaj¹cych odmiennoæ postrzegania rzeczywistoci na poziomie
praktyk.
Inny wymiar badañ stanowi internalizacja, obejmuj¹ca zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami badawczymi: oceny, procedury, awans zawodowy, warunki
fizyczne pracy oraz rozwój osobisty pracownika, czyli poziomy rutyn organizacyjnych oraz dowiadczenia zawodowego. Wyniki badañ wykazuj¹ diametralnie ró¿ne oceny poszczególnych elementów przez pracowników s³ysz¹cych i nie(do)s³ysz¹cych. Wszystkie cechy s¹ oceniane wy¿ej przez
pracowników s³ysz¹cych, w wymiarze od 10% w przypadkach wsparcia komunikacyjnego (t³umacz jêzyka migowego) oraz zabezpieczenia zawodowego w kwestiach bezpieczeñstwa i higieny pracy (bhp), do a¿ 30% w kwestiach braku wp³ywu niepe³nosprawnoci na awans i karierê pracownika oraz
likwidacji nieprzyjaznych warunków fizycznych pracy. Rozpiêtoæ wartoci
wskaników w poszczególnych grupach respondentów ró¿ni siê znacz¹co,
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gdy¿ siêga 20% pracowników s³ysz¹cych oraz 8% w przypadku pracowników nie(do)s³ysz¹cych. Oznacza to nie tylko zupe³nie ró¿ne postrzeganie
dzia³añ praktycznych, ale tak¿e wiêksze skonsolidowanie opinii cz³onków
tej drugiej grupy, co mo¿e sugerowaæ unifikacjê w percepcji rzeczywistoci
organizacyjnej. Jedynym wspólnym trendem jest zgodnoæ kierunkowa poziomu wa¿noci cech w opiniach obu badanych grup.
Przedstawione wyniki umo¿liwiaj¹ stwierdzenie, ¿e hipoteza I: Postrzeganie za³o¿eñ oraz sformalizowanych narzêdzi kszta³towania sytuacji niepe³nosprawnych w pracy ró¿ni siê od internalizacji, czyli postrzegania sposobu
ich realizacji w praktyce zosta³a zweryfikowana.

Wspó³zale¿noæ wymiarów ZZL i internalizacji zarz¹dzania
Druga czêæ badañ empirycznych polega³a na uchwyceniu metod¹ statystyczn¹ przy zastosowaniu wspó³czynnika korelacji Pearsona wspó³zale¿noci zachodz¹cych pomiêdzy wartociami i za³o¿eniami kszta³towania sytuacji
pracy w postaci filozofii, polityk oraz praktyk ZZL w jednostkach organizacyjnych respondentów a internalizacj¹ rozumian¹ jako postrzeganie rzeczywistych dzia³añ w praktyce. Prezentowane wyniki badañ dotycz¹ obliczeñ
³¹cznych, czyli opinii wyra¿anych przez wszystkich respondentów.
Tabela 1. Wspó³zale¿noci pomiêdzy parametrami ocen filozofii ZZL
i internalizacji

*Jako istotne statystycznie  wartoci wyt³uszczonym drukiem w polach zacieniowanych  przyjêto wyniki
< 0,05 (wiersz drugi ka¿dej cechy). Si³ê wspó³zale¿noci okrela wartoæ pierwszego wiersza cechy.
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

Z badañ wspó³wystêpowania cech filozofii ZZL oraz wymiaru internalizacji wynika, ¿e najwiêksze znaczenie stanowi problem przydatnoci pracownika niepe³nosprawnego, oceniany jako ryzyko powstania problemów z wykonywaniem trudniejszych zadañ (tab. 1). Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
problem trudnoci zadañ by³ okrelany jako subiektywna ocena z³o¿onoci
zadania przez respondenta, bez sugerowania rodzaju trudnoci (procedural256
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na, intelektualna, fizyczna itp.). Przydatnoæ wykazuje wspó³zale¿noæ ze
wszystkimi cechami internalizacji z wyj¹tkiem kwestii bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wartoci korelacji wskazuj¹ na zale¿noæ wprost proporcjonaln¹, jednak na poziomie bardzo s³abym (poni¿ej 0,3). Jedynie zale¿noæ pomiêdzy z³o¿onoci¹ zadañ a popraw¹ fizycznych warunków pracy oznacza
korelacjê w stopniu umiarkowanym. Wyniki wyjaniaj¹ wiêc, ¿e respondenci identyfikowali kwestiê z³o¿onoci raczej z trudnociami fizycznymi.
Drug¹ cech¹ wykazuj¹c¹ wspó³zale¿noci statystyczne jest ryzyko wystêpowania problemów spo³ecznych zwi¹zane z niepe³nosprawnoci¹ s³uchow¹. Problemy spo³eczne koreluj¹ z cechami ocen pracowniczych na poziomie umiarkowanym oraz zabezpieczeniem zawodowym z punktu widzenia
bhp na poziomie bardzo s³abym. Respondenci wi¹¿¹ wiêc oczekiwania bardziej z uwzglêdnianiem niepe³nosprawnoci w ocenach efektów pracy oraz
zaanga¿owania ani¿eli z ryzykiem jej wykonywania.
Potencjalne problemy kontaktów interpersonalnych oraz kwalifikacji lekarskiej przydatnoci zawodowej nie wykazuj¹ istotnych statystycznie zwi¹zków z internalizacj¹. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e weryfikacja statystyczna
ukazuje ograniczony zakres oraz umiarkowany poziom istotnoci we wspó³zale¿noci postrzegania wartoci, norm i za³o¿eñ z internalizacj¹.
Tabela 2. Wspó³zale¿noci pomiêdzy parametrami ocen polityk ZZL
i internalizacji

*Jako istotne statystycznie  wartoci wyt³uszczonym drukiem w polach zacieniowanych  przyjêto wyniki
< 0,05 (wiersz drugi ka¿dej cechy). Si³ê wspó³zale¿noci okrela wartoæ pierwszego wiersza cechy.
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

Kolejny rodzaj badanych wspó³zale¿noci to relacje pomiêdzy cechami
polityk ZZL a internalizacj¹. Z danych ujêtych w tabeli 2 wynika, ¿e zakres
wspó³zale¿noci cech jest bardzo du¿y. Praktycznie bowiem elastycznoæ zatrudnienia i etatowoæ (bezpieczeñstwo zatrudnienia) oraz dostosowanie stanowisk do specyfiki niesprawnoci s³uchu koreluj¹ a¿ z 83% badanych elementów (piêæ na szeæ cech internalizacji). Zatem zarówno osoby aspiruj¹ce
do uzyskania pewnoci zatrudnienia (umowy cywilnoprawne), jak i osoby
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zatrudnione na etatach ³¹cz¹ problem dostosowania stanowisk do potrzeb pracowników z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu z ocen¹ pracownika, awansem oraz
warunkami pracy. Jest to jednak korelacja na poziomie umiarkowanym. Jedynie
relacja etat  awans i kariera zawodowa wykazuje poziom korelacji silnej. Pracownicy spodziewaj¹ siê, ¿e wzrost sta¿u pracy na stanowisku etatowym przyczyni siê do stopniowego awansu organizacyjnego lub finansowego. Tylko procesy naboru i rekrutacji s¹ w s³abej wspó³zale¿noci z elementami ocen
pracowniczych oraz warunkami bhp, a z pozosta³ymi wykazuj¹ brak istotnoci.
Oceniaj¹c wspó³zale¿noci z punktu widzenia elementów internalizacji,
stwierdzamy, i¿ pe³en zakres wskazuj¹ procedury ocen pracowników oraz
warunki bhp. Wykazuj¹ one jednak tylko w pojedynczych elementach umiarkowany poziom istotnoci statystycznej. Zw³aszcza relacja procedur z elastycznoci¹ zatrudnienia oznaczaj¹ prawdopodobnie upatrywanie w cie¿ce
formalnej ocen narzêdzia u³atwiaj¹cego przejcie do bardziej stabilnej formy zatrudnienia.
Tabela 3. Wspó³zale¿noci pomiêdzy parametrami ocen praktyk ZZL
i internalizacji

*Jako istotne statystycznie  wartoci wyt³uszczonym drukiem w polach zacieniowanych  przyjêto wyniki
< 0,05 (wiersz drugi ka¿dej cechy). Si³ê wspó³zale¿noci okrela wartoæ pierwszego wiersza cechy.
ród³o: wyniki badañ w³asnych.

Trzecim przekrojem badañ s¹ wspó³zale¿noci zachodz¹ce pomiêdzy praktykami ZZL oraz internalizacj¹ (tab. 3), potwierdzaj¹ce operacyjny oraz praktyczny poziom rozwa¿añ.
Wszystkie rodzaje badanych relacji s¹ istotne statystycznie oraz wykazuj¹
najwiêksz¹ liczbê silnych korelacji. Na uwagê zas³uguj¹ tutaj dwie cechy. Uwzglêdnianie mo¿liwoci funkcjonalnych w przydziale pracy wystêpuje w silnym zwi¹zku z cechami ocen i awansu zawodowego oraz w umiarkowanym z pozosta³ymi. Natomiast dzia³ania prewencyjne oraz koryguj¹ce z³e warunki pracy
maj¹ silny zwi¹zek z awansem zawodowym i warunkami pracy, co w tym
ostatnim przypadku potwierdza zasadnoæ merytoryczn¹ zwi¹zków (podobnie jak przegl¹dów stanowisk pracy). Cecha strukturyzacji pracy, oznaczaj¹258
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ca mo¿liwoci zmiany rodzaju wykonywanej pracy, wykazuje silny zwi¹zek
z uwzglêdnianiem w procesach ocen niepe³nosprawnoci pracownika.
Reasumuj¹c krótk¹ charakterystykê wspó³zale¿noci wymiarów ZZL,
stwierdzamy, ¿e hipotezê II: Konkretyzacja poziomu ZZL zwiêksza wspó³zale¿noci z internalizacj¹ zweryfikowano (opiniami respondentów na temat praktyki dzia³ania). wiadczy o tym wzrost zakresu i si³y zwi¹zków istotnych statystycznie od zera w poziomie filozofii ZZL do siedmiu w poziomie
praktyk ZZL, oraz  analogicznie  od trzech do czternastu zwi¹zków w stopniu umiarkowanym statystycznie.

Wnioski
Zaprezentowane wyniki badañ empirycznych, dotycz¹cych percepcji sytuacji osób nie(do)s³ysz¹cych na chronionym rynku pracy pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosków i uwag wykraczaj¹cych poza dotychczasowe zalecenia teoretyczne. Przede wszystkim wyniki badañ wskazuj¹ na istnienie
zupe³nie innych poziomów percepcji, co oznacza istnienie dwóch ró¿nych
wiatów: pracowników s³ysz¹cych i nie(do)s³yszacych, przy stosowaniu jednolitych narzêdzi i regulacji zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Badania potwierdzaj¹ wnioski wynikaj¹ce z badañ przekrojowych wed³ug rodzaju stanowiska, wieku oraz zakresu nie(do)s³yszalnoci (Lis, Rymaniak, Szajkowska
2019).
O ile na poziomie wartoci i za³o¿eñ ró¿nice percepcji dotycz¹ weryfikacji lekarskiej przydatnoci pracownika, to na poziomie polityk obie grupy
ró¿ni¹ siê ocen¹ etatowoci jako elementu bezpieczeñstwa pracy. W miarê
konkretyzacji poziomu rozwa¿añ oraz przejcia do poziomów polityk i praktyk, czyli dokonywania oceny dzia³añ praktycznych, ró¿nice siêgaj¹ od 20%
do 30% wartoci skali. Zastosowanie narzêdzi wielowymiarowego badania
ZZL ujawnia inny sposób postrzegania wiata i sugeruje koniecznoæ przeprowadzenia zintegrowanych badañ psychologicznych, pedagogicznych oraz
socjologicznych w celu okrelenia przyczyn oraz opracowania narzêdzi ZZL,
w³aciwych dla grupy zawodowej niepe³nosprawnych s³uchowo.
Badania korelacyjne ujawniaj¹ tak¿e rozmaite ró¿nice interesów wewn¹trzgrupowych, gdy¿ przyk³adowo si³a zwi¹zku jest umiarkowana dla form elastycznych, a istotna dla awansu w wypadku etatowych. Odzwierciedla to
znan¹ w teorii tendencjê, ¿e jedni pracownicy chc¹ stabilizacji, a drudzy 
awansu. Mo¿na jednak domniemywaæ, ¿e kszta³towanie siê tego elementu
mo¿e byæ zmienne w czasie, co z kolei wymaga³oby dokonania analizy pracy
oraz wartociowania pracy. Rozszerza to zatem sugerowany zakres badañ
eksploracyjnych tak¿e o badania ekonomiczno-organizacyjne.
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Ilociowa weryfikacja empiryczna wskazuje, ¿e wszystkie zwi¹zki s¹ wprost
proporcjonalne, a liczba silnych korelacji wzrasta w miarê konkretyzacji
poziomu  od ¿adnego w filozofii, poprzez 1 w politykach, do 7 w praktykach. Na poziomie praktyk wszystkie relacje s¹ istotne lub umiarkowanie
istotne statystycznie. Oznacza to, ¿e poziom ten jest kluczowy dla rozwi¹zañ
teoretycznych oraz aplikacji praktycznych.
Nale¿y pamiêtaæ, by ostro¿nie dokonywaæ uogólniania wniosków wynikaj¹cych z badañ. Przede wszystkim wynika to z faktu niewielkiej liczebnie
zbiorowoci osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w firmach. Niemniej
empiryczna identyfikacja postrzegania sytuacji osób niepe³nosprawnych na
chronionym rynku pracy stanowi now¹ propozycjê, uzupe³niaj¹c¹ lukê badawcz¹. Wpisuje siê ona w aktualne trendy dyskusji na temat aktywnej polityki gospodarczej i spo³ecznej oraz mo¿e pos³u¿yæ do opracowania odpowiednich rodków zachêcaj¹cych do mobilizacji zawodowej i spo³ecznej.
Stanowi tak¿e now¹ propozycjê warsztatu badawczego, umo¿liwiaj¹c inne
podejcie do badania pracy osób nie(do)s³ysz¹cych.
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Edukacja w³¹czaj¹ca dla uczniów
z niepe³nosprawnociami
w Armenii  mo¿liwoci a praktyka
The article discusses the issue of inclusive education of pupils with disabilities
in Armenia in the context of challenges associated with the implementation of
the idea of inclusion. In discussing categories of special educational and developmental needs that pupils with disabilities have, the author analyses the position of the pupil with disabilities in the educational system, and the possible
forms of achieving their education. The articles analyses of the determinants
of inclusive education indicate a broad context of the challenges associated
with its implementation. Inclusive education has officially been practised in
Armenia since 2005, and over these 13 years this area has remained full of
challenges for the government, for schools, teachers, parents and for the pupils themselves. The article discusses the system of inclusive education in Armenia from a legal and pedagogical points of view, and also describes the
achievements so far and the challenges in this area, presenting the inclusive
education from the perspective of the educational system of Armenia.
Keywords: inclusive education, pupils with special educational needs, special
educational needs, Armenia, people with disabilities

Wprowadzenie
Wedle definicji zawartych w licznych dokumentach UNESCO w³¹czanie nale¿y rozpatrywaæ jako proces wychodzenia naprzeciw ró¿norodnym
potrzebom wszystkich dzieci, m³odzie¿y i doros³ych poprzez zwiêkszanie ich
uczestnictwa w nauce, kulturze i ¿yciu spo³ecznym oraz eliminacjê wszelkich
form wykluczania w edukacji. Wymaga to zmian i modyfikacji treci, struktur i strategii nauczania, sterowanych wspóln¹ wizj¹ obejmuj¹c¹ wszystkie
dzieci oraz przekonaniem, ¿e to w³anie ogólny system powszechnej  a nie
specjalnej  edukacji jest odpowiedzialny za ich kszta³cenie (UNESCO 2003,
2009).
Nadal jednak edukacja w³¹czaj¹ca budzi wiele kontrowersji, niejasnoci
i w¹tpliwoci. Najczêstszym ród³em nieporozumieñ jest uto¿samianie jej
z edukacj¹ integracyjn¹. Warto jednak zdawaæ sobie sprawê z istotnych ró¿nic
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miêdzy integracj¹ a w³¹czaniem  chocia¿ w tradycji jêzykowej wielu krajów
trudno jest oddzieliæ oba pojêcia i czêsto s¹ one u¿ywane zamiennie. Podobnie jest w Polsce, gdzie przywyklimy ju¿ do terminu edukacja integracyjna, natomiast edukacja w³¹czaj¹ca budzi opory natury jêzykowej i w³aciwie jest uto¿samiana z integracj¹. Tymczasem za ka¿dym z tych pojêæ stoj¹
odmienne za³o¿enia  co wyranie sformu³owano w dokumencie Schools for
All  Including Disabled Children in Education, przygotowanym przez ekspertów brytyjskiej organizacji Save the Children (2002).
Edukacja integracyjna koncentruje siê na umiejscowieniu dziecka niepe³nosprawnego w szkole ogólnodostêpnej, zapewniaj¹c mu g³ównie tzw. integracjê przestrzenn¹  albo w klasie specjalnej, albo w klasie z pe³nosprawnymi rówienikami (bez wsparcia lub z pomoc¹ tzw. nauczyciela wspieraj¹cego).
Jest to oczywicie ogromny postêp w stosunku do segregacyjnego systemu
kszta³cenia, poniewa¿ daje szansê dziecku niepe³nosprawnemu na naukê
w zwyk³ej szkole (choæ nie zawsze jest to szko³a bliska miejsca zamieszkania
jego rodziny) i na uczestnictwo, przynajmniej formalne, w ¿yciu szko³y. Nadal jednak dominuje w tym podejciu medyczny model niepe³nosprawnoci,
skupiony na deficytach dziecka i usi³uj¹cy przystosowaæ je do istniej¹cego
systemu szkolnego i spo³ecznego. Przyk³adowo  od dziecka nies³ysz¹cego
oczekuje siê, ¿e z pomoc¹ aparatu s³uchowego nauczy siê mówiæ, by móc
uczestniczyæ w ¿yciu klasy, nie oczekuje siê natomiast, ¿e nauczyciel i inne
dzieci naucz¹ siê jêzyka migowego. Co wiêcej, dzieci z niepe³nosprawnoci¹
w placówkach integracyjnych nie maj¹ czêsto poczucia, ¿e autentycznie nale¿¹ do spo³ecznoci szkolnej (Avramidis i in. 2000).
Obecnie, na przyk³ad w Polsce, za spraw¹ reformy edukacji integracja
przenios³a siê raczej w obszary owiaty. Edukacja zintegrowana traktowana
jest wieloaspektowo jako:
 scalanie zabiegów edukacyjnych wokó³ dziecka i jego rozwoju we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej, moralnej;
 scalanie treci edukacji, w której zanikaj¹ granice miêdzy tradycyjnymi
przedmiotami nauczania;
 scalanie treci wokó³ cie¿ek dydaktycznych;
 scalanie metod, tak aby by³y adekwatne do sytuacji dydaktycznych;
 scalanie oddzia³ywañ szko³y, domu rodzinnego i rodowiska;
 integrowanie edukacji dzieci pe³nosprawnych z niepe³nosprawnymi
w ramach jednej klasy w szkole masowej (Belzyt 2008).
Joanna Skibska i Mateusz Warcha³ (2013) przytaczaj¹ kolejn¹ definicjê
integracji w edukacji stworzon¹ przez Czes³awa Kupisiewicza (2009), który
uto¿samia integracjê (w edukacji) z organizowaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego na zasadzie ³¹czenia dzieci pe³nosprawnych z ich niepe³264
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nosprawnymi rówienikami. Wyró¿nia dwa kryteria jej podzia³u  ze wzglêdu na liczbê osób niepe³nosprawnych dzieli integracjê na indywidualn¹ i grupow¹, natomiast ze wzglêdu na zakres i charakter czynnoci integracyjnych
na czêciow¹ i ca³kowit¹. Podkrela równie¿ walory kszta³cenia w³¹czaj¹cego: Wspólne kszta³cenie i wychowanie uczniów z deficytami rozwojowymi z
ich pe³nosprawnymi kolegami [...] przynosi korzyci jednym i drugim.
Uczniom niepe³nosprawnym u³atwia bowiem spo³eczn¹ adaptacjê, a pe³nosprawnym  wczuwanie siê w sytuacjê ich potrzebuj¹cych wsparcia i pomocy
kolegów oraz przekonanie o potrzebie jej niesienia (Kupisiewicz 2009: 68).
Natomiast Aleksander Hulek (1977) uto¿samia integracyjny system kszta³cenia i wychowania z maksymalnym w³¹czaniem dziecka z odchyleniami od
normy do struktur szkolnictwa ogólnodostêpnego, umo¿liwiaj¹c jednostce
wzrastanie w grupie zdrowych rówieników.
W edukacji w³¹czaj¹cej wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e wszystkie dzieci (tak¿e te z niepe³nosprawnociami) mog¹ i maj¹ prawo uczyæ siê w szko³ach
ogólnodostêpnych, najbli¿szych miejsca zamieszkania, a koncentruje siê na
tym, jak je efektywnie uczyæ i jak zapewniæ im poczucie przynale¿noci do
zbiorowoci szkolnej (Lipsky, Gartner 1997). Idea edukacji w³¹czaj¹cej opiera siê na spo³ecznym modelu niepe³nosprawnoci, zgodnie z którym to nie
dziecko nale¿y zmieniaæ i przystosowywaæ do systemu szkolnego, lecz odwrotnie  szko³a i system nauczania musi siê zmieniæ tak, by wyjæ naprzeciw
indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci  sprawnych i niepe³nosprawnych. W³¹czanie nie oznacza wiêc asymilacji, tzn. stosowania jednej normy
dla wszystkich dzieci. Podstawow¹ jego zasad¹ jest elastycznoæ, tzn. uznanie, ¿e dzieci mog¹ uczyæ siê w ró¿nym tempie, a nauczyciele powinni umieæ
wspieraæ ich naukê w sposób dostosowany do ich zró¿nicowanych potrzeb,
uzdolnieñ i tempa rozwoju (zob. Firkowska-Mankiewicz 2008).

Edukacja w³¹czaj¹ca w kontekcie pedagogicznym
Edukacja w³¹czaj¹ca, okrelana tak¿e mianem edukacji inkluzyjnej, a w ostatnim czasie nazywana pedagogik¹ inkluzyjn¹, jest koncepcj¹ kszta³cenia dzieci niezale¿nie od ich stanu zdrowia, sprawnoci, mo¿liwoci intelektualnych
itp. w szkole najbli¿szej ich miejsca zamieszkania. Paradygmatem dla edukacji w³¹czaj¹cej jest szko³a dla wszystkich dzieci oraz kszta³cenie dopasowane
do indywidualnych mo¿liwoci i potrzeb ka¿dego ucznia (Kruk-Lasocka
2012). W inkluzyjnym rozumieniu roli systemu owiaty to nie uczeñ przygotowuje siê do potrzeb szko³y i zmienia w zale¿noci od nich, lecz szko³a dokonuje w swej organizacji zmian, by dopasowaæ siê do mo¿liwoci dziecka, by prowadziæ je do rozwoju na miarê jego mo¿liwoci (Jardzioch 2017).
265
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W tym obszarze edukacja w³¹czaj¹ca czerpie z koncepcji Johna Deweya z prze³omu XIX i XX w. Najistotniejsze dla koncepcji w³¹czaj¹cej sta³o siê przekonanie amerykañskiego filozofa i pedagoga, ¿e dziecko ma naturalny pêd do
rozwoju, a zadaniem nauczyciela i szko³y jest ten pêd wspieraæ i rozwijaæ.
Dewey g³osi³, ¿e dziecko jest istot¹ spo³eczn¹ i mo¿e siê w pe³ni rozwijaæ
tylko dziêki kontaktom spo³ecznym. Podobnie dzieje siê w edukacji inkluzyjnej, w której indywidualny rozwój dziecka jest wspierany wraz z jednoczesnym sta³ym integrowaniem siê grupy klasowej (Kujawiñski 2010: 2325).
Jak pisze w swoim artykule Agata B. Jardzioch (2017), niezwykle cenn¹
koncepcj¹ pedagogiczn¹ s³u¿¹c¹ umocowaniu za³o¿eñ edukacji w³¹czaj¹cej
jest pedagogika Marii Montessori, która powsta³a (podobnie jak koncepcja
Deweya) w nurcie nowego wychowania. Maria Montessori dostrzeg³a pêd
rozwojowy u dzieci, które w tamtym okresie nie mia³y ¿adnych szans na
kszta³cenie, bo by³y to dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Pokaza³a,
¿e za pomoc¹ odpowiednio przygotowanych rodków dydaktycznych, uporz¹dkowanej przestrzeni do nauki i postawie nauczycieli mo¿liwe jest doprowadzenie do rozwoju dzieci z niepe³nosprawnoci¹. Koncepcja Montessori okaza³a siê skuteczna tak¿e dla dzieci pe³nosprawnych i ukazywa³a, ¿e
ka¿de dziecko ma swój indywidualny potencja³ rozwojowy, a nauczyciel
powinien ten potencja³ wspieraæ (Wo³oszyn 1982).
O w³¹czaniu w edukacji ciekawie traktuje Peter Mittler: W³¹czanie jest
procesem, pewn¹ podró¿¹ raczej ni¿ punktem przeznaczenia. [...] Jakkolwiek
dobrze zarz¹dzane i prowadzone w³¹czenie dokonuje siê po pierwsze i ostatnie w klasie (Mittler 2000: 177). Jest to zatem niezwykle z³o¿ony proces,
który powinien umo¿liwiæ uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizacjê ich zadañ rozwojowych oraz funkcjonowanie w wiêkszej spo³ecznoci z zapewnieniem poczucia przynale¿noci do niej. Okazuje siê, ¿e
w³¹czanie jako proces cile zale¿y od tego, w jakim stopniu porednie i bezporednie otoczenie ucznia jest elastyczne, gotowe do zmian i wyjcia naprzeciw indywidualnym potrzebom. Edukacja w³¹czaj¹ca powinna zatem
odbywaæ siê w normalnej szkole, zwyk³ej klasie, a nauczaæ powinni zwykli
nauczyciele, lecz odpowiednio przygotowani i otrzymuj¹cy w³aciwe wsparcie merytoryczne (Al-Khamisy 2017: 26). Mittler jest przeciwny tworzeniu
klas specjalnych w szko³ach masowych, gdy¿ jest to droga powrotu do praktyk segregacyjnych. Rozwój edukacji w³¹czaj¹cej powinien mieæ zatem charakter procesu rozpoczynaj¹cego siê ju¿ od edukacji przedszkolnej. Utrzymanie w zwyk³ych szko³ach specjalnych asystentów, zdaniem Mittlera, tylko
wzmacnia przekonanie o potrzebie nadzwyczaj specjalnego przygotowania
dzieci. Wed³ug Al-Khamisy (2017) pod¹¿anie ku praktyce w³¹czaj¹cej to
pokonywanie wieloletnich barier stoj¹cych przed niepe³nosprawnoci¹, przed
266
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otwieraniem siê szkó³ na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a tak¿e kszta³towanie odpowiedzialnoci nauczycieli za wszystkich uczniów, za
ich odpowiednie wsparcie i mo¿liwoci rozwoju. Edukacja w³¹czaj¹ca stawia
tak¿e wielkie wyzwania przed systemem szkolnym i funkcjonowaniem poszczególnych szkó³, mobilizuj¹c je do ulepszania i uelastyczniania programów i metod nauczania, stymuluj¹c rozwój kompetencji nauczycieli i upowszechniaj¹c taki klimat, który pozwoli bardziej elastycznie odpowiadaæ na
potrzeby wszystkich dzieci danej spo³ecznoci. Klimat taki zachêci³by nauczycieli do patrzenia na uczniów maj¹cych trudnoci w nauce nie jak na problem, lecz jak na bodziec, dziêki któremu mog¹ udoskonaliæ i rozwin¹æ w³asne metody nauczania (Ainscow 2000).
Zatem edukacjê w³¹czaj¹c¹ nale¿y rozumieæ jako proces wspólnego kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich sprawnymi
rówienikami w szkole ogólnodostêpnej. Warunkiem efektywnoci tego procesu jest zapewnienie pe³nego poczucia przynale¿noci do spo³ecznoci szkolnej oraz takiego wsparcia psychospo³ecznego, metodycznego, organizacyjnego, technicznego, które pozwoli na zaspokojenie ich specjalnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych wynikaj¹cych z ich indywidualnego rozwoju
(G³odkowska 2010: 74).
Na poziomie miêdzynarodowym kontekst prawny dotycz¹cy edukacji
w³¹czaj¹cej zosta³ przedstawiony w dokumencie UNESCO nastêpuj¹co:
W³¹czanie rozpatrywaæ [...] nale¿y jako proces odpowiadania na ró¿norodnoæ potrzeb wszystkich dzieci [...] poprzez zwiêkszenie poziomu ich uczestnictwa w systemie szkolnictwa, kulturze oraz ¿yciu spo³ecznoci lokalnych,
a tak¿e poprzez [...] eliminowanie wszelkich form dotykaj¹cego ich wykluczenia. [...] Propagowanie w³¹czania oznacza stymulowanie dyskusji, wspieranie w³aciwych postaw, a tak¿e udoskonalenie infrastruktury spo³ecznej i edukacyjnej, tak aby sprostaæ nowym wymaganiom zwi¹zanym z kszta³tem
systemu owiaty oraz koniecznoci¹ odpowiedniego nim zarz¹dzania. Celem takiego dzia³ania powinno byæ ca³ociowe wsparcie procesu uczenia siê
(UNESCO 2009).
Edukacja w³¹czaj¹ca to proces, którego efektywnoæ jest uzale¿niona od
wielu aspektów, w tym czynników indywidualnych, tkwi¹cych w samej jednostce i poziomu jej zaanga¿owania w proces kszta³cenia. Sytuacja szkolna
ucznia w ujêciu relacyjnym jest wypadkow¹ czynników indywidualnych, tzn.
w³aciwoci determinuj¹cych mo¿liwoæ sprostania przez ucznia wymaganiom
szko³y i pe³nienia przypisanej roli ucznia oraz warunków zewnêtrznych, tj.
osób, zjawisk i sytuacji zwi¹zanych z uczêszczaniem do szko³y. Ze wzglêdu
na specyfikê wymogów szkolnych uczniowie z niepe³nosprawnoci¹ czêsto
spotykaj¹ siê z negatywnymi opiniami o sobie i swoich mo¿liwociach, co
267
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ujemnie wp³ywa na rozwój samooceny czy motywacji oraz uniemo¿liwia stymulowanie i rozwijanie posiadanych mo¿liwoci. Uczniowie czêsto obni¿aj¹
swoje oczekiwania wzglêdem osi¹gniêcia sukcesu w przysz³oci oraz zmniejszaj¹ poziom wysi³ku wk³adanego w dzia³anie. Utrata zaufania do swoich
zdolnoci, niska samoocena oraz brak poczucia kontroli powoduj¹ lêk, strach
i biernoæ w podejmowaniu kolejnych wyzwañ, a tak¿e wzmacniaj¹ poczucie
bezradnoci.
G³ówn¹ tendencj¹ oddzia³ywañ edukacyjnych zorientowanych na pomoc
jednostkom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi by³o dotychczas znalezienie sposobów na przystosowanie ich funkcjonowania do wymogów rodowiska, tak aby mog³y sprostaæ wymaganiom szko³y i programu nauczania.
W tym modelu szko³a próbuje przystosowaæ ucznia do swoich wymagañ,
naprawia deficyty i braki rozwojowe, nie koncentruj¹c siê na dzia³aniach
zmierzaj¹cych w kierunku rozumienia indywidualnych potrzeb rozwojowych
dziecka. Zgodnie z teoriami poznawczymi rozwój jednostki to jednak nie
tylko postêpuj¹ca adaptacja do rodowiska, ale te¿ modyfikacja rodowiska
do potrzeb jednostki (Szpak 2017).
Termin specjalne potrzeby edukacyjne pojawi³ siê po raz pierwszy w raporcie Mary Warnock (1978), dokumencie postuluj¹cym odst¹pienie od
medycznej kategoryzacji uczniów oraz diagnozowanych u nich deficytów na
rzecz podejcia pozytywnego, opartego na bardziej funkcjonalnym jêzyku
spo³ecznego rozumienia ich potrzeb. Na podstawie raportu mo¿na wskazaæ,
i¿ specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i m³odzie¿y wynikaj¹ ze zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejêtnoci w procesie uczenia
siê, okrelonego specyfik¹ ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
Specjalne potrzeby edukacyjne odnosz¹ siê zarówno do grupy dzieci i m³odzie¿y maj¹cej trudnoci w uczeniu siê, jak i ogólnie do uczniów. Ich rozpoznanie pozwala na w³aciwy dobór metod, rodków i oddzia³ywañ dydaktyczno-wychowawczych, prowadz¹cy do zaspokojenia potrzeb, a tym samym
stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowociowego (Szpak 2017).

Edukacja w³¹czaj¹ca dla uczniów
z niepe³nosprawnociami w Armenii
System edukacji szkolnej w Armenii: zarys ogólny
Edukacja by³a i pozostaje jednym z najwa¿niejszych priorytetów w Armenii. Owiata zawsze stanowi³a gwarancjê postêpu oraz zachowania to¿samoci narodowej, jêzyka i kultury. Do lat dwudziestych XX w. szko³y or268
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miañskie funkcjonowa³y pod patronatem Ormiañskiego Kocio³a Apostolskiego, po czym w latach 19201991 zosta³y okrelone podstawy obecnego
systemu edukacyjnego (Harutyunyan 2016). W 1995 r. przyjêto art. 35 Konstytucji Republiki Armenii, który g³osi: Ka¿dy obywatel Republiki ma prawo
do edukacji. Kszta³cenie w pañstwowych placówkach owiatowych jest bezp³atne. Ka¿dy obywatel ma prawo zdobywania kszta³cenia wy¿szego i zawodowego w pañstwowych instytucjach na zasadach konkurencji. Za³o¿enie oraz
prowadzenie prywatnych instytucji edukacyjnych musi byæ ustawowe.
W kwietniu 1999 r. Zgromadzenie Narodowe Republiki Armenii przyjê³o
Ustawê o edukacji. Ustawa ta obejmowa³a postanowienia konstytucyjne, a tak¿e
wyszczególniono w niej g³ówne cele oraz dzia³ania reformy systemu edukacji. Postanowienia w Ustawie o edukacji skupiaj¹ siê na demokratyzacji edukacji oraz na jej w³¹czaniu do miêdzynarodowego systemu edukacji (Act on
Education of the Republic of Armenia 1999).
W maju 2000 r. rz¹d Republiki Armenii zatwierdzi³ Pañstwowe standardy o edukacji szkolnej, które kontroluj¹ jakoæ edukacji w szko³ach pañstwowych.
W czerwcu 2001 r. Zgromadzenie Narodowe zatwierdzi³o Krajow¹ podstawê programow¹ na lata 20012005. G³ównym celem podstawy programowej by³o dostosowanie programu szkolnego do zmian w systemie edukacji (Ustawa Republiki Armenii o zatwierdzeniu pañstwowego programu na
rzecz rozwoju edukacji na lata 20012005).
Wed³ug Ustawy RA o edukacji, g³ównym celem edukacji jest zrównowa¿ony i wielostronny rozwój mentalny, duchowy, fizyczny i spo³eczny dzieci
i ucz¹cych siê oraz kszta³towanie godnego zachowania. Zgodnie z tym¿e aktem prawnym edukacja szkolna w Republice Armenii trwa obecnie 12 lat
i sk³ada siê z trzech etapów:
1) szko³a podstawowa: trwa 4 lata (od 1 do 4 klasy),
2) szko³a rednia: trwa 5 lat (od 5 do 9 klasy),
3) szko³a wy¿sza: trwa 3 lata (od 10 do 12 klasy).
Przedstawiony wy¿ej system edukacji szkolnej zosta³ wdro¿ony od roku
szkolnego 2006/2007. Do tej pory edukacja szkolna w Armenii by³a jednolita i trwa³a 10 lat.

Wdro¿enie edukacji w³¹czaj¹cej w Armenii
W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. kwestia dostêpnoci edukacji dla
dzieci sta³a siê jedn¹ z najwa¿niejszych, szczególnie po uchwaleniu dwóch
istotnych dokumentów  Deklaracji praw dziecka oraz dokumentu wiatowa deklaracja Edukacja dla wszystkich.
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Po ratyfikacji Konwencji o prawach cz³owieka przez rz¹d Republiki Armenii w 1992 r. oraz po przyjêciu Ustawy RA o prawach dzieci w 1996 r.,
UNICEF zacz¹³ aktywnie podejmowaæ dzia³ania w celu wprowadzenia edukacji w³¹czaj¹cej w Armenii. UNICEF prowadzi³ w szczególnoci szkolenia,
warsztaty oraz wizyty studyjne dla organizacji pozarz¹dowych oraz innych
organizacji lokalnych, w tym dla ministerstw. W 1998 r. pierwsza szko³a (szko³a rednia nr 27 w Erywaniu) otworzy³a swoje drzwi dla uczniów z niepe³nosprawnociami, wdra¿aj¹c tym samym program pilota¿owy edukacji w³¹czaj¹cej (zob. Anapiosyan, Hayrapetyan, Hovsepyan 2014).
Inicjatywa wdro¿enia edukacji w³¹czaj¹cej powsta³a w 2001 r., kiedy
organizacja pozarz¹dowa na rzecz ochrony praw dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoci¹ Bridge of Hope Armenia zaczê³a wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Armenii opracowywaæ projekt o edukacji w³¹czaj¹cej. W ramach tego projektu w latach 20012005 edukacja w³¹czaj¹ca by³a
prowadzona pilota¿owo w 5 szko³ach Armenii, co by³o przedstawione jako
dobra praktyka w propozycji ustawy z³o¿onej do rz¹du Republiki Armenii.
Ju¿ w 2005 r. oficjalnie zosta³a przyjêta Ustawa o edukacji osób z potrzebami specjalnych warunków edukacyjnych. Jak wskazuje siê w raporcie OSF
z 2014 r., od tego czasu liczba szkó³ w³¹czaj¹cych zaczê³a wzrastaæ (ibidem).
W 2009 r. oddzia³ UNICEF w Armenii przeprowadzi³ ewaluacjê edukacyjnych programów w³¹czaj¹cych w kraju w celu zapewnienia wsparcia politycznego dla rz¹du na rzecz wprowadzenia spójnych strategii wychodz¹cych naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów z niepe³nosprawnociami.
Ewaluacja wykaza³a, ¿e w ci¹gu 10 lat osi¹gniêto du¿y progres w zapewnianiu us³ug edukacyjnych dla tych¿e uczniów.
Jednak wnikliwy monitoring inicjatyw wykry³ równie¿ kilka s³abych stron,
miêdzy innymi:  wiêksza czêæ uczniów z niepe³nosprawnociami nadal
kszta³ci³a siê w spo³ecznociach segregowanych, takich jak szko³y specjalne;
 w wielu przypadkach uznano, ¿e samo pozwalanie uczniom z niepe³nosprawnociami na uczêszczanie do szko³y i obecnoæ na zajêciach jest w³¹czaniem, podczas gdy w³¹czanie zak³ada pe³ny udzia³ dziecka w procesie
edukacyjnym, a nie tylko jego fizyczn¹ obecnoæ w klasie.
Dokumenty normatywne przyjête po uchwaleniu w 1999 r. Ustawy RA
o edukacji by³y sprzeczne z koncepcj¹ Edukacja dla wszystkich. W szczególnoci wraz z Ustaw¹ o edukacji istnia³a równie¿ Ustawa o edukacji osób
z potrzebami specjalnych warunków edukacyjnych przyjêta w 2005 r., która
regulowa³a edukacjê specjaln¹, tym samym naruszaj¹c koncepcjê Edukacja
dla wszystkich. Tak wiêc istnienie dwóch ustaw, z których jedna dotyczy³a
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a druga nie odnosi³a siê do
nich, samo w sobie by³o dyskryminuj¹ce.
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W 2014 r. w Ustawie RA o edukacji zosta³y wprowadzone zmiany, zgodnie z którymi ka¿de dziecko ma prawo do edukacji w³¹czaj¹cej, a do 2025 r.
we wszystkich szko³ach w Armenii edukacja bêdzie w³¹czaj¹ca, a szko³y specjalne bêd¹ przekszta³cone w centra wsparcia pedagogiczno-psychologicznego
z wykwalifikowanym zespo³em pedagogów pracuj¹cych w szko³ach z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W nowej Ustawie RA o edukacji s¹ osobno zdefiniowane miêdzy innymi takie pojêcia, jak: potrzeba specjalnych warunków edukacyjnych, specyfika edukacji w³¹czaj¹cej dla ka¿dego
dziecka, zapewnianie us³ug wspieraj¹cych edukacjê, ewaluacja specjalnych
potrzeb edukacyjnych dziecka, funkcje centrum psychologiczno-pedagogicznego. Ustawa o edukacji osób z potrzebami specjalnych warunków edukacyjnych przyjêta w 2005 r. zosta³a uniewa¿niona, co spowodowa³o, ¿e powsta³y dwie grupy szkó³  w³¹czaj¹ce i niew³¹czaj¹ce oraz dwie grupy uczniów
 w³¹czeni i niew³¹czeni. Natomiast zgodnie ze zmienion¹ Ustaw¹ o edukacji, edukacja w³¹czaj¹ca powinna upowszechniæ siê w ca³ym kraju i dla wszystkich. Ustawa reguluje, a zmiany precyzuj¹ równie¿ kwestie zwi¹zane z organizacj¹ edukacji domowej dla dzieci, które z powodów zdrowotnych
tymczasowo lub na sta³e nie s¹ w stanie chodziæ do szko³y.
Zgodnie z danymi statystycznymi Pañstwowego Komitetu Statystycznego Republiki Armenii z 2017 r. liczba uczniów w Armenii wynosi 368 tys.
722. Liczba osób z niepe³nosprawnoci¹ w Armenii wynosi 193 tys. 432,
z czego 8 tys. 233 s¹ to osoby z niepe³nosprawnoci¹ do 18 r.¿.1 Nie ma
natomiast ¿adnych oficjalnych informacji na temat liczby uczniów z niepe³nosprawnoci¹ w Armenii.
Wed³ug jedynych danych opublikowanych w 2013 r. i wymienionych w raporcie OSF z 2014 r. liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2013 wynosi³a 1235 (zob. Anapiosyan, Hayrapetyan, Hovsepyan
2014). Liczba szkó³ prowadz¹cych edukacjê w³¹czaj¹c¹ w roku 2016 wynosi³a 226.
Konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie
owiaty przyjêta w 1960 r. jest jednym z fundamentalnych dokumentów
miêdzynarodowych promuj¹cych edukacjê w³¹czaj¹c¹. Armenia jest równie¿
jednym z pañstw sygnatariuszy Konwencji i jest prawnie zobligowana do
przestrzegania jej postanowieñ.
W nomenklaturze ormiañskiej doæ czêsto wystêpuje termin specjalne
warunki edukacyjne, które ustawa definiuje jako: wszystkie specjalne programy i metody edukacyjne, spersonalizowane techniczne narzêdzia edukacyjne, dostosowane rodowisko, a tak¿e pedagogiczne, socjalne oraz inne
1

Zob. http://www.armstat.am.
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us³ugi potrzebne w celu zorganizowania edukacji oraz nauki osoby. Natomiast termin osoba ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest definiowany w nastêpuj¹cy sposób: osoba maj¹ca trudnoci w nauce, charakteryzuj¹ca siê specyficznym rozwojem fizycznym i (lub) mentalnym, psychicznym,
której s¹ potrzebne specjalne warunki edukacyjne w celu nauki programów
edukacyjnych.

Edukacja w³¹czaj¹ca w Armenii z perspektywy prawnej
W 2014 r. Fundacje Spo³eczeñstwa Otwartego (Open Society Foundations  OSF2) opublikowa³y dokument strategiczny zawieraj¹cy analizê lokalnych i miêdzynarodowych ram prawnych oraz miêdzynarodowych dobrych praktyk, która zosta³a oparta na metodach badania jakociowego.
Dokument strategiczny skupia siê na edukacji w³¹czaj¹cej w Armenii oraz
stopniu jej dostosowania do standardów miêdzynarodowych. Badania przeprowadzono w 19 szko³ach w³¹czaj¹cych znajduj¹cych siê w Erywaniu, piêciu szko³ach znajduj¹cych siê w regionie Szirak, dwóch w regionie Ararat
oraz dwóch w regionie Gegharkunik.
Autorzy dokumentu strategicznego OSF odnosz¹ siê miêdzy innymi do
ram prawnych oraz dokumentów miêdzynarodowych ratyfikowanych i/lub
podpisanych przez Republikê Armenii i dokonuj¹ analizy sytuacji osób z niepe³nosprawnoci¹ w kontekcie edukacji w³¹czaj¹cej.
Przyjêcie Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych (Convention 2006), która zosta³a równie¿ ratyfikowana przez Armeniê, by³a du¿ym
postêpem w uznaniu prawa do edukacji osób z niepe³nosprawnoci¹. W art. 24
Konwencji czytamy: 1. Pañstwa Strony uznaj¹ prawo osób niepe³nosprawnych
do edukacji. [...] Pañstwa Strony zagwarantuj¹ system edukacji integracyjnej na
wszystkich etapach edukacyjnych oraz kszta³cenia ustawicznego, ukierunkowany na: (a) pe³ny rozwój ludzkiego potencja³u, poczucia godnoci i w³asnej wartoci oraz wzmocnienie poszanowania dla praw cz³owieka, fundamentalnych
swobód i ró¿norodnoci cz³onków rodziny ludzkiej; (b) jak najpe³niejszy rozwój
osobowoci talentów i kreatywnoci, jak równie¿ intelektualny i fizyczny osób
niepe³nosprawnych [...] 2. Maj¹c na celu realizacjê powy¿szego prawa, Pañstwa
Strony zagwarantuj¹, i¿ (a) osoby niepe³nosprawne nie bêd¹ wykluczane z powszechnego systemu edukacyjnego ze wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoæ oraz
2
Open Society Foundations (Fundacje Spo³eczeñstwa Otwartego) do 2010 r. Open Society Institute
 fundacja za³o¿ona w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych. Jej celem by³o promowanie demokracji, spo³eczeñstwa obywatelskiego, praw cz³owieka, edukacji, spo³eczeñstwa otwartego i prorynkowych reform
spo³eczno-ekonomicznych. Poprzez wsparcie sektora organizacji pozarz¹dowych, po upadku komunizmu,
wspierano przemiany demokratyczne w krajach Europy Wschodniej.
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¿e dzieci niepe³nosprawne nie zostan¹ wykluczone z bezp³atnej i obowi¹zkowej
edukacji podstawowej i redniej na podstawie swojej niepe³nosprawnoci; (b)
osoby niepe³nosprawne bêd¹ mia³y dostêp do bezp³atnej podstawowej i redniej
edukacji integracyjnej, na dobrym poziomie, na równych zasadach z innymi obywatelami w spo³ecznoci, w której ¿yj¹; [...].
Jak twierdz¹ autorzy dokumentu strategicznego OSF z 2014 r., ciekawe
jest to, ¿e ten artyku³ faktycznie ustala zasady gry dla wszystkich instytucji
edukacyjnych od poziomu podstawowego do wy¿szego oraz potwierdza
koncepcjê, ¿e osoby z niepe³nosprawnoci¹ s¹ równymi cz³onkami spo³eczeñstwa (zob. Anapiosyan, Hayrapetyan, Hovsepyan 2014). Istotne jest postanowienie, ¿e wszystkie szko³y w spo³eczeñstwie powinny prowadziæ edukacjê w³¹czaj¹c¹. Armenia wprawdzie ratyfikowa³a i podpisa³a Konwencjê, ale
nie ratyfikowa³a Protoko³u fakultatywnego do Konwencji o prawach osób
niepe³nosprawnych. Pañstwo Strona Protoko³u uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepe³nosprawnych w zakresie przyjmowania i rozpatrywania doniesieñ bezporednio lub w imieniu osób lub grupy osób podlegaj¹cych jurysdykcji tego pañstwa, które podaj¹ siê za ofiary naruszenia przez to
Pañstwo Stronê któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji. Jednoczenie Komitet nie przyjmuje doniesienia, które dotyczy Pañstwa Strony
niniejszej Konwencji nie bêd¹cej Pañstwem Stron¹ niniejszego Protoko³u.

Edukacja w³¹czaj¹ca w Armenii z perspektywy dydaktycznej
John Hattie (2015: 35) stwierdza na podstawie przeprowadzonych przez
siebie metaanaliz, obejmuj¹cych ponad 900 badañ edukacyjnych, ¿e g³ównymi rozgrywaj¹cymi procesu uczenia siê i nauczania s¹ nauczyciele, gdy¿ w³anie oni maj¹ najwiêkszy wp³yw na rozwijanie przez uczniów umiejêtnoci
uczenia siê. Oddzia³ywanie to odbywa siê poprzez anga¿owanie siê z entuzjazmem i pasj¹ we wskazywanie uczniom kierunków rozwoju. Skuteczne
oddzia³ywanie na uczniów nie jest mo¿liwe bez zapewnienia informacji
zwrotnych, dziêki którym ka¿dy uczeñ bêdzie móg³ odnotowaæ rozwój
i osi¹gaæ cele okrelone w programie nauczania, oraz bez jasnych kryteriów pozwalaj¹cych stwierdziæ, czy odniós³ sukces. Wreszcie: skuteczni nauczyciele pozwalaj¹ uczniom na konstruowanie (a nie jedynie odtwarzanie) wiedzy, a b³êdy uczniów traktuj¹ jako doskona³¹ okazjê do uczenia siê
(ibidem, s. 4647).
W koncepcji szko³y inkluzyjnej nauczyciel odgrywa ogromn¹ rolê w zapewnieniu skutecznoci procesów uczenia siê. Jednak¿e, jak wynika z metaanaliz Johna Hattiego, kompetencje merytoryczne nauczyciela nie przes¹dzaj¹ o skutecznoci jego oddzia³ywania na uczenie siê uczniów. Bardziej
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istotna jest dobra, pe³na zaufania i wyrozumia³oci dla b³êdów atmosfera
panuj¹ca w klasie (ibidem, s. 131132).
Skutecznoæ procesu kszta³cenia warunkuj¹ nie tylko cechy ucznia, ale
tak¿e szeroki kontekst rodowiskowy, wyznaczany przez w³aciwoci nauczyciela oraz czynniki determinuj¹ce sytuacjê uczenia siê i nauczania. Warunkiem podejmowania kompleksowych i efektywnych dzia³añ w obszarze edukacji w³¹czaj¹cej jest zatem wypracowanie stosownego warsztatu
dydaktycznego wykorzystywanego przez nauczycieli oraz ich kompleksowe
przygotowanie, umo¿liwiaj¹ce podejmowanie efektywnych dzia³añ wychodz¹cych naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich uczniów (Szpak
2017).
Anna Papoyan (2015) z kolei zwraca uwagê, ¿e z punktu widzenia adaptacji psychologicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wa¿ne jest przeprowadzenie dzia³ania w celu ich akceptacji przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców, a tak¿e stworzenie warunków integracji do nowego rodowiska. Wed³ug autorki od momentu wprowadzenia edukacji w³¹czaj¹cej w Armenii nauczyciele szkó³ w wiêkszoci odczuwaj¹ brak
odpowiedniego przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz potrzeby uzupe³nienia wiedzy oraz kompetencji zawodowych odczuwaj¹ oni równie¿ bariery psychologiczne, a wiêc potrzebuj¹ znacznego wsparcia oraz przygotowania pedagogicznego. Bariery
psychologiczne s¹ jeszcze wiêksze w przypadku pracy z uczniami z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹: nauczyciel psychologicznie nie akceptuje dziecka, poniewa¿ nie jest pewien, czy jego nauczanie przynosi sukces, bo nie wie,
w jaki sposób ma sprawdziæ wiedzê takiego dziecka. Dla dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nale¿y stworzyæ indywidualny plan nauczania, co
jest bardzo trudne dla nauczyciela, gdy¿ w pracy z uczniem z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nale¿y wzi¹æ pod uwagê cele edukacyjne, a nie wyniki
akademickie (Papoyan 2015: 212213).
Peter Mittler (2000) zauwa¿a, ¿e jedn¹ z podstawowych przeszkód nauczania w³¹czaj¹cego s¹ negatywne postawy nauczycieli wobec uczniów
z niepe³nosprawnoci¹. Jak twierdzi Szpak (2017), optymalne przygotowanie nauczycieli do efektywnej realizacji za³o¿eñ edukacji inkluzyjnej powinno siê opieraæ zarówno na zwiêkszeniu ich wiadomoci, stanowi¹cej punkt
wyjcia do kszta³towania sprzyjaj¹cych jej postaw spo³ecznych i systemu wartoci, jak równie¿ rozwijaniu kwalifikacji, a co za tym idzie kompetencji odpowiedzialnego dzia³ania w jej obszarze.
Inn¹ istotn¹ kwesti¹ jest przejcie uczniów z niepe³nosprawnoci¹ z jednego etapu kszta³cenia do drugiego, o czym traktuje obszerny raport pt.
Education transition for children with disabilities in Armenia (Report 2016),
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opracowany przez organizacjê pozarz¹dow¹ na rzecz ochrony praw dzieci
i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoci¹  Bridge of Hope Armenia. W raporcie
s¹ przedstawione wyniki badañ przeprowadzonych w 10 szko³ach prowadz¹cych edukacjê w³¹czaj¹c¹. Wybrane szko³y dobrowolnie zg³osi³y siê do
udzia³u w badaniach i mia³y wiêksze dowiadczenie w prowadzeniu kszta³cenia w³¹czaj¹cego. W badaniu wziê³o równie¿ udzia³ kilka przedszkoli. Raport
przedstawia badania na temat przejcia uczniów z niepe³nosprawnoci¹ z przedszkola do szko³y podstawowej, póniej do szko³y redniej i do szko³y wy¿szej,
a nastêpnie do kolejnych etapów kszta³cenia. Zawiera te¿ analizê wyzwañ oraz
problemów (w przypadku uczniów z niepe³nosprawnoci¹ s¹ one wiêksze
i odmienne od tych, które dotycz¹ sprawnych rówieników) pojawiaj¹cych siê
u uczniów z niepe³nosprawnoci¹ podczas tych przejæ. Raport opiera siê miêdzy innymi na analizie perspektywy rodziców oraz samych uczniów.
Podczas badañ odbywa³y siê równie¿ spotkania z rodzicami uczniów
z niepe³nosprawnociami. Wypowiadali siê oni na temat edukacji, przejcia
dzieci z jednego etapu kszta³cenia do drugiego oraz trudnoci z tym zwi¹zanych. Rodzice m³odszych uczniów byli bardziej zadowoleni z opieki udzielanej przez nauczycieli, natomiast rodzice uczniów ze szko³y redniej podkrelali, ¿e opieka oraz poziom komunikacji z ich dzieæmi jest niezadowalaj¹cy.
Inn¹ kwesti¹, która wzbudzi³a zdziwienie, by³o to, ¿e rodzice nie byli wiadomi, ¿e edukacja w³¹czaj¹ca jest finansowana z bud¿etu pañstwa, a nie przez
organizacje pozarz¹dowe czy organizacje miêdzynarodowe. Oznacza to, ¿e
wystêpuje ogólnie brak wiedzy i wiadomoci samych rodziców na temat
edukacji w³¹czaj¹cej z punktu widzenia prawnego. W raporcie podkrelono
równie¿ wysoki poziom satysfakcji rodziców z indywidualnego programu
nauczania, który jest prowadzony w szko³ach. Autorzy raportu, omawiaj¹c
kwestie zwi¹zane z relacjami rodzic  nauczyciel, podkrelaj¹, ¿e w wiêkszoci nauczyciele s¹ w sta³ym kontakcie z rodzicami, jednoczenie rodzice chcieliby wiedzieæ wiêcej na temat codziennej pracy nauczycieli z ich dzieæmi, a tak¿e
o postêpach dzieci.
Jednym z wa¿nych w¹tków poruszanych w raporcie przez rodziców oraz
autorów raportu jest przeniesienie informacji na temat ucznia z niepe³nosprawnoci¹ z jednego poziomu kszta³cenia do drugiego, czyli na przyk³ad:
czy warto przekazywaæ informacjê zgromadzon¹ w szkole podstawowej do
szko³y redniej. Ciekawe jest to, ¿e wiêkszoæ rodziców by³a przeciwko przeniesieniu informacji i uwa¿a³a, ¿e ka¿da szko³a (podstawowa, rednia i wy¿sza) powinna sama gromadziæ dla siebie informacje o uczniu i nie opieraæ
siê na tych z poprzedniego etapu kszta³cenia.
Obecnie edukacja w³¹czaj¹ca jest prowadzona nie we wszystkich szko³ach Armenii, w zwi¹zku z czym rodzice czêsto musz¹ wybieraæ, czy zawieæ
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dziecko do szko³y w³¹czaj¹cej znajduj¹cej siê dalej od domu, czy jednak do
szko³y bez edukacji w³¹czaj¹cej bli¿ej domu. Jest to kolejne wyzwanie, przed
którym staj¹ rodzice.
W przypadku lêku ucznia z niepe³nosprawnoci¹ podczas przejcia z jednego etapu kszta³cenia do drugiego rodzice proponowali krótk¹ wycieczkê
do nowej szko³y, dziêki której mog³yby zmniejszyæ siê obawy samego ucznia.
Jako rozwi¹zanie innego problemu, którym jest czêsto negatywne traktowanie
uczniów z niepe³nosprawnoci¹ przez ich pe³nosprawnych rówieników, by³o
podniesienie wiadomoci rodziców dzieci sprawnych na temat edukacji w³¹czaj¹cej, w³aciwego traktowania kolegów i kole¿anki z niepe³nosprawnoci¹,
co mo¿e czasami znacznie zmieniæ negatywn¹ atmosferê w klasie.

Podsumowanie
Wdro¿enie edukacji w³¹czaj¹cej jest procesem bardzo d³ugim i pe³nym
wyzwañ. Obecnie nad tym procesem pracuj¹ zarówno przedstawiciele rz¹du, jak i nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nale¿y podkreliæ, ¿e wed³ug Pañstwowego Komitetu Statystycznego Republiki Armenii (2016) wraz z wdro¿eniem edukacji w³¹czaj¹cej zmniejsza siê liczba szkó³ specjalnych. Jeli
w 2002 r. w Armenii by³y 52 szko³y specjalne, gdzie uczy³o siê oko³o 10 tys.
uczniów, teraz w Armenii s¹ 23 szko³y specjalne z 2300 uczniami.
Idea kszta³cenia w³¹czaj¹cego z pewnoci¹ jest przysz³oci¹ edukacji. Jak
wskazuje Szpak (2017), z badañ nad efektywnoci¹ edukacji w³¹czaj¹cej
wynika, ¿e w efekcie procesu integracji i w³¹czania odnotowujemy wiele
korzystnych zmian:  na poziomie indywidualnym dotycz¹ one zarówno
samych osób niepe³nosprawnych, jak i sprawnych rówieników;  na poziomie instytucjonalnym dotycz¹ przede wszystkim organizacji i funkcjonowania poszczególnych szkó³ i systemu edukacji;  na poziomie ogólnospo³ecznym prowadz¹ do przemodelowania wiadomoci i postaw spo³ecznych wobec
osób z niepe³nosprawnoci¹ (Szumski 2010).
Obecnie edukacja w³¹czaj¹ca jest wdra¿ana w coraz wiêkszej liczbie szkó³,
natomiast wyzwania pozostaj¹ aktualne ca³y czas. Wa¿ne, aby zwracaæ uwagê na informacje uzyskane od samych uczniów z niepe³nosprawnoci¹ oraz
ich rodziców na temat trudnoci oraz problemów zwi¹zanych z edukacj¹
w³¹czaj¹c¹. Ich g³os powinien byæ s³yszalny, a do tego mog¹ siê przyczyniæ
przede wszystkim media oraz decydenci (rz¹d, organizacje pozarz¹dowe oraz
miêdzynarodowe, kierownictwo szkó³). Istotna jest kwestia podniesienia
wiadomoci spo³eczeñstwa na temat edukacji w³¹czaj¹cej, co znacznie zmieni postawê uczniów sprawnych oraz ich rodziców i przyczyni siê do szybszego oraz bezbolesnego wdro¿enia tej¿e edukacji do szkó³.
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Jak pisze Szpak (2017), budowanie rodowiska edukacyjnego jako przestrzeni przyjaznej wszystkim uczestnikom tego swoistego projektu edukacyjnego oraz wdra¿anie idei, jak¹ jest edukacja w³¹czaj¹ca, wymaga rozwoju
potencja³u instytucji owiatowych, zapewniania spójnoci pomiêdzy prawem,
polityk¹ a praktyk¹ owiatow¹.
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Recenzje
i polemiki
BOGNA KIETLIÑSKA

(Nie)pe³nosprawnoæ  praktyki widzialnoci
(Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna (red.), Odzyskiwanie obecnoci. Niepe³nosprawnoæ w teatrze i performansie, Fundacja Teatr
21, Warszawa 2017, s. 446)
Ksi¹¿ka Odzyskiwanie obecnoci. Niepe³nosprawnoæ w teatrze i performansie to zbiór 21 tekstów poprzedzonych krótkim wstêpem autorstwa
Eweliny Godlewskiej-Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej. Autorki te by³y
jednoczenie odpowiedzialne za wybór i opracowanie tekstów w³¹czonych
do tego tomu.
Na pocz¹tku warto zaznaczyæ, ¿e liczba zebranych artyku³ów nie jest przypadkowa. Odnosi siê ona bowiem do nazwy pierwszego w Polsce profesjonalnego teatru, którego zespó³ aktorski tworz¹ osoby z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹ (przede wszystkim z zespo³em Downa). Mowa tu o warszawskim Teatrze 211 prowadzonym od 2005 r. przez Justynê Sobczyk. Ksi¹¿ka
ta jest kolejn¹ po 21 myli o teatrze (Godlewska-Byliniak, Lipko-Konieczna,
Press 2016) publikacj¹ Teatru 21 i jednoczenie stanowi pocz¹tek serii wydawniczej, której celem jest przybli¿enie polskim czytelniczkom i czytelnikom problematyki studiów nad niepe³nosprawnoci¹ (disabilty studies). Na
publikacjê sk³adaj¹ siê zarówno niepublikowane do tej pory po polsku teksty
zagraniczne (10), jak i teksty rodzimych autorek i autorów (11  w tym
9 artyku³ów i 2 rozmowy). Dobór ten pozwala zatem przyjrzeæ siê kwestii
niepe³nosprawnoci z tych dwóch perspektyw  zewnêtrznej wobec Polski
i lokalnej. Jednoczenie sama niepe³nosprawnoæ jest tu pokazana w mo¿liwie szeroki sposób, poniewa¿ teksty traktuj¹ zarówno o niepe³nosprawnoci
intelektualnej, ruchowej (wrodzonej lub nabytej), ale tak¿e dotykaj¹ kwestii
wiata G³uchych, osób cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne oraz tych ze spektrum autyzmu. Warto tak¿e dodaæ, ¿e wiêkszoæ artyku³ów dotyczy wspó³czesnych praktyk teatralnych i performatywnych, ale czytelniczki i czytelnicy znaj1

Odwo³anie do trisomii chromosomu 21 powoduj¹cej zespó³ Downa.
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d¹ tu tak¿e teksty odwo³uj¹ce siê do wydarzeñ i zjawisk historycznych (np.
Socjalizm, niepe³nosprawnoæ, fotografia, czyli notatki o przemocy autorstwa Natalii Pamu³y czy O leczeniu spo³ecznej amnezji: Akcja T4 w kulturze wspó³czesnej Katarzyny Ojrzyñskiej).
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na 5 rozdzia³ów, których tytu³y opieraj¹ siê
na dualizmach bêd¹cych w trzech przypadkach równie¿ opozycjami. Rozdzia³ 1 pt. Widzialne/niewidzialne dotyczy przede wszystkim strategii wizualnych i  zapo¿yczaj¹c od Magdy Szczeniak (2016) termin norm widzialnoci  w kontekcie osób z niepe³nosprawnoci¹, a zatem tego, co
podlega wizualnym normom, a co nie, kiedy i jak siê na osoby z niepe³nosprawnoci¹ patrzy oraz jak te sposoby patrzenia (najczêciej podlegaj¹ce
stereotypom) mo¿na artystycznie rozbroiæ.
Rozdzia³ 2  Fikcyjne/realne z ró¿nych perspektyw ukazuje relacje
pomiêdzy teatrem dramatycznym, przewa¿nie konwencjonalnym, a auto-teatrem (tak¿e w postaci cyborgicznej, o czym pisze Jennifer Parker-Starbuck),
którego twórcy mówi¹ ze sceny we w³asnym imieniu i pod nazwiskiem
w³asnym, a nie scenicznej postaci (Krakowska 2018). Tym samym dotyka
problemu autentycznoci w praktyce teatralnej (chocia¿ kwestia auto-teatru pojawia siê tak¿e w tekcie Piotra Morawskiego w rozdziale 5).
Rozdzia³ 3  Jêzyk/cia³o (jednoczenie najkrótszy, bo sk³adaj¹cy siê z 3 tekstów) dotyczy zwi¹zku pomiêdzy nienormatywnym cia³em a sprawcz¹ moc¹
jêzyka. Cia³o z niepe³nosprawnoci¹ opisywane jest tu jako nierozerwalnie
zwi¹zane z politycznym wymiarem estetyki. Si³a tego po³¹czenia, jak wykazuj¹ autorki, jest znacznie mocniejsza ni¿ w przypadku cia³ sprawnych.
Rozdzia³ 4  Obecnoæ/nieobecnoæ odnosi siê do rozmaitych strategii
ukrywania, konstruowania, normalizowania i wy³aniania niepe³nosprawnoci zarówno w kontekcie historycznym, jak i wspó³czesnym. Mowa tu zarówno o fizycznym znikaniu, jak w przypadku eksterminacji pacjentów szpitali psychiatrycznych w czasie Akcji T42, jak i o symbolicznym wymiarze
(nie)obecnoci.
Wreszcie rozdzia³ 5 i zarazem ostatni, zatytu³owany Inkluzja/iluzja,
zbudowany zosta³ z tekstów, których autorki i autorzy zastanawiaj¹ siê, na
ile spo³eczne praktykowanie niepe³nosprawnoci ma rzeczywicie wymiar
w³¹czaj¹cy i demokratyczny, a na ile s³u¿y jednak interesom i podlega normom sprawnego wiata.
Jak widaæ z powy¿szego i jednoczenie bardzo skrótowego opisu podejmowanych przez autorki i autorów tematów, ksi¹¿ka ta jest zbiorem nies³y2
Program III Rzeszy polegaj¹cy na fizycznej eliminacji osób przebywaj¹cych w szpitalach psychiatrycznych.
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chanie zró¿nicowanym i wielokierunkowym. Jednoczenie jest to pierwsza
polska publikacja, która w tak kompleksowy sposób dotyka studiów nad
niepe³nosprawnoci¹ w kontekcie praktyk teatralnych i performatywnych.
Przywo³uj¹c tytu³ wstêpu, jest ona faktycznym otwarciem pola (Godlewska-Byliniak, Lipko-Konieczna red. 2017: 9), rozumianego jako obszar tematyczny, który wyznacza czytelniczkom i czytelnikom (nie tylko zwi¹zanym z tematyk¹ teatru i performansu) liczne kierunki dalszych poszukiwañ.
Ze wzglêdu na konstrukcjê ksi¹¿ki oraz jej tematyczn¹ wielotorowoæ,
w niniejszej recenzji postanowi³am potraktowaæ j¹ jako ca³oæ i tym samym
odnieæ siê do wybranych w¹tków tematycznych, zamiast omawiaæ poszczególne artyku³y. Zdajê sobie jednak sprawê, ¿e jest to si³¹ rzeczy du¿e uproszczenie, poniewa¿ ka¿dy z zamieszczonych w niej tekstów móg³by zostaæ poddany oddzielnej recenzji. Dlatego te¿ poni¿sze uwagi nale¿y raczej potraktowaæ
jako punkt wyjcia do bardziej szczegó³owych rozwa¿añ.
Mimo du¿ej liczby autorek i autorów, Odzyskiwanie obecnoci czyta siê
bardzo dobrze. Teksty zosta³y u³o¿one w sposób, który nie powoduje spadku
dynamiki, a przez to pozwala czytelniczkom i czytelnikom na zachowanie
koncentracji oraz podtrzymanie zaanga¿owania w lekturê. Sprzyja temu tak¿e przeplatanie tekstów zagranicznych polskimi, dziêki któremu odbiorczynie i odbiorcy maj¹ mo¿liwoæ p³ynnej zmiany optyki.
Poszczególne artyku³y prezentuj¹ ró¿ne perspektywy: zewnêtrzn¹, kiedy
to autorki i autorzy opisuj¹ wydarzenie, w którym sami nie brali udzia³u (np.
Piotr Morawski, Natalia Pamu³a, Jennifer Parker-Starbuck), zewnêtrzno-wewnêtrzn¹, kiedy s¹ zarówno obserwatorami/obserwatorkami, jak i uczestnikami/uczestniczkami danych procesów (np. Micha³ Borczuch w rozmowie
o spektaklu Paradiso) oraz wewnêtrzn¹, gdy autorka czy autor s¹ osobami
z niepe³nosprawnoci¹ (np. Rafa³ Urbacki). Specyficzne po³¹czenie tych optyk
przejawia siê w tekcie Petry Kuppers (jednoczenie warto dodaæ, ¿e to jedna
z czêciej cytowanych autorek w tym zbiorze), która jest zarówno artystk¹
z niepe³nosprawnoci¹, jak i teoretyczk¹ w obszarze studiów nad niepe³nosprawnoci¹. Przeplatanie tych perspektyw pozwala czytelniczkom i czytelnikom ledziæ ró¿ne sposoby konstruowania narracji oraz wykorzystany jêzyk przek³adaj¹cy siê na mylenie o (nie)pe³nosprawnoci. Problem
wra¿liwej terminologii zosta³ tak¿e zasygnalizowany we wstêpie do omawianej ksi¹¿ki (ibidem, s. 1213).
Mimo zró¿nicowania, z tekstów tych wy³ania siê kilka kluczowych, moim
zdaniem, osi. Pierwsza z nich dotyczy widzialnoci twórczyñ i twórców
z niepe³nosprawnoci¹ oraz napiêæ pomiêdzy patrzeniem z ukrycia, ogl¹daniem a gapieniem siê na to, co uwa¿ane jest za nienormatywne (w¹tek ten
poruszaj¹ przede wszystkim Rosemarie Garland-Thomas, Magdalena Hasiuk
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w kontekcie teatru voyeurystycznego, Magdalena Zdrodowska oraz Natalia Pamu³a). Przywo³ana ju¿ wczeniej Szczeniak w ksi¹¿ce Normy widzialnoci... wychodzi od stwierdzenia, które jak sama przyznaje, jest doæ oczywiste, niemniej jednak pomijane w refleksji nad kategori¹ normalnoci.
Zaznacza ona bowiem, ¿e podmioty istniej¹ w przestrzeniach publicznych
jako patrz¹ce lub »bêd¹ce przedmiotem ogl¹du« (Szczeniak 2016: 25). Jak
pisze dalej, konsekwencje tego stwierdzenia i jego realizacje dalekie s¹ od
prostoty i jednoznacznoci, a ich spo³eczne znaczenie w konstruowaniu to¿samoci nieraz jest bardzo du¿e. Mimo ¿e normy widzialnoci nie dotycz¹
osób z niepe³nosprawnoci¹, to jednak mo¿na tu odnaleæ wiele punktów
styku. Zdaniem Szczeniak codzienny sposób patrzenia i bycia ogl¹danym
jest zale¿ny od binarnie zarysowanych to¿samoci (ibidem). I choæ w jej
tekcie binarnoæ ta dotyczy peda³a i dobrego ch³opaka czy biedaka
i bogacza, w pe³ni realizuje siê ona tak¿e w zderzeniu tego, co normatywne z tym, co spo³ecznie wypychane poza przestrzeñ normalnoci i tym
samym  widzialnoci. Sposób patrzenia z jednej strony okrela zatem to¿samoæ partnerów interakcji, a z drugiej  jest elementem, dziêki któremu mo¿na
ich rozpoznaæ (ibidem). Z niepe³nosprawnoci¹ wi¹¿e siê bowiem wiele wizualnych stereotypów i wzmacniaj¹cych je strategii, takich jak omijanie lub
odwrotnie  zaw³aszczanie jej wzrokiem. Osoby pe³nosprawne albo staraj¹
siê zerkaæ z ukrycia (co jednak bardzo szybko zostaje zdemaskowane przez
innych aktorów interakcji) albo jawnie siê gapi¹, podczas gdy osoby z niepe³nosprawnoci¹ musz¹ sobie z tym spojrzeniem radziæ, co ju¿ samo
w sobie wskazuje na nierównoæ tej sytuacji. Teatr, który w swojej klasycznej
formie opiera siê na patrzeniu i s³uchaniu, w bardzo ciekawy sposób mierzy
siê z tym zagadnieniem i rozbija te stereotypy. Okazuje siê, ¿e artystki i artyci z niepe³nosprawnoci¹ staj¹ siê na scenie nie tylko widoczni, ale wrêcz
hiperwidzialni. Omijanie ich wzrokiem nadal jest mo¿liwe, ale jednoczenie w sytuacji teatralnej wymaga od ogl¹daj¹cych znacznie wiêkszego wysi³ku, a tak¿e wy³amania siê z konwencji ogl¹dania spektaklu.
Druga o tematyczna opiera siê na demaskatorskiej funkcji teatru osób
z niepe³nosprawnociami, która mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy. Szczególnie
ciekawa jest, moim zdaniem, ta dotycz¹ca kwestii instytucjonalnych. Jak siê
okazuje, wspó³praca z takimi twórczyniami i twórcami w bardzo wyrany
sposób odkrywa niewidoczne do tej pory lub celowo pomijane mechanizmy
wewnêtrzne teatru, o czym w rozmowie z redaktorkami tomu opowiada Rafa³
Urbacki (Godlewska-Byliniak, Lipko-Konieczna red. 2017: 123124). Problemem mo¿e byæ krótkotrwa³oæ takiej wspó³pracy, akcyjnoæ wsparcia oraz
brak pomys³u na d³u¿sz¹ eksploatacjê spektakli (przedstawienie np. pozostaje w repertuarze, ale nie jest grane), co bardziej przypomina ruchy pozoro284
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wane ni¿ skuteczne wsparcie. Wynika to miêdzy innymi z produkcyjnego
charakteru teatrów repertuarowych, który sprawia, ¿e zapraszanie spektakli
gocinnych jest dla nich nieop³acalne, poniewa¿ prowadzi chocia¿by do spadku zarobków w³asnego zespo³u aktorskiego3. Warto wtr¹ciæ, ¿e od wielu lat
z podobn¹ sytuacj¹ boryka siê Teatr 21. Jego wspó³praca z innymi instytucjami ma przewa¿nie charakter projektowy4, a eksploatacja gotowych ju¿ spektakli czêsto, mimo pe³nych widowni, staje pod znakiem zapytania. Teatry
twórców z niepe³nosprawnociami przegrywaj¹ bowiem z machin¹ teatrów
repertuarowych, skazanych na wype³nianie i realizacjê wskaników. Poza tym
teatr niepe³nosprawny w wiêkszym stopniu ni¿ pe³nosprawny obna¿a
spo³eczne nierównoci, przez co si³¹ rzeczy jest teatrem politycznym. Mechanizm ten dotyczy ka¿dej ze stron tej relacji: a zatem aktorek i aktorów
oraz widzek i widzów, zespo³u aktorskiego oraz zewnêtrznego wiata spo³ecznego (politycznego, ekonomicznego, prawnego itd.), ale te¿ teatru i przewa¿nie (a na pewno w warunkach polskich) jego zale¿noci od innych instytucji. I wreszcie wspó³praca ta pozwala sprawnym twórczyniom i twórcom
odkryæ nieznane do tej pory regu³y oraz wyzwoliæ siê z ram tego, co formalnie pewne. Te ró¿ne poziomy trafnie podsumowuje Hasiuk: (Nie)chêæ uto¿samiania siê widzów z aktorami z niepe³nosprawnoci¹ ujawnia nie tylko
problemy indywidualne danego widza, problem spo³eczeñstwa, ale tak¿e
demaskuje pu³apki i ograniczenia konwencji teatralnej oraz schematy roli
widza (Hasiuk 2017: 204-205).
Trzecia o, bezporednio zwi¹zana z drug¹, porusza problem autentycznoci, który najsilniej realizuje siê w auto-teatrze oraz teatralnej formie. Teatr
i performatyka osób z niepe³nosprawnoci¹ najczêciej bowiem wyrasta z ich
w³asnego dowiadczenia, co przeczy klasycznej regule fikcyjnoci dzia³añ
teatralnych. Owa autentycznoæ dotyczy zarówno treci przekazu, jak i jego
formy. Zdaniem Matta Hargravea: Niepe³nosprawnoæ komplikuje zatem
kwestie estetyki i dystansu (Hargrave 2017: 154), przez co budzi w widzach niepokój egzystencjalny i estetyczny. Wyzwaniem staj¹ siê tak¿e kwestie formalne, takie jak zbyt d³ugie pauzy, (nie)doskona³e ruchy, przekraczanie scenariusza. Hargrave postrzega je jednak jako formalne innowacje
(ibidem, s. 144), a aktorki i aktorów z niepe³nosprawnoci¹ jako przedstawicieli ludzkiej ró¿norodnoci i przez to sceniczne atuty (ibidem, s. 178).
3
Wiêcej piszê o tym w ksi¹¿ce Nie ma wolnoci bez samodzielnoci. Dzia³anie Teatru 21 w perspektywie zmiany, Warszawa 2019: Fundacja Teatr 21, rozdz. Problem d³ugiego trwania, s. 2536 (https:/
/www.researchgate.net/publication/331479087_Nie_ma_wolnosci_bez_samodzielnosci_Dzialanie_Teatru_21_w_perspektywie_zmiany).
4
W¹tek ten porusza Justyna Sobczyk w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej; zob. Rigamonti,
Rigamonti 2018.
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Dla sprawnych twórców praca z twórczyniami i twórcami z niepe³nosprawnoci¹ czêsto opisywania jest jako przestrzeñ absolutnej wolnoci i wyjcie
poza poprawny kanon. Potwierdzenie tego stanu rzeczy odnalaz³am tak¿e
w rozmowach z aktorkami i aktorami teatrów publicznych, które prowadzi³am na potrzeby Teatru 21. Jeden z moich rozmówców ciekawie opisa³ emocje, które towarzyszy³y mu, gdy rozpoczyna³ pracê twórcz¹ z osobami z niepe³nosprawnoci¹. Odniós³ siê w tej wypowiedzi zarówno do kwestii
formalnych, jak i powszechnego rozumienia naturalnoci w sytuacji teatralnej: To jest takie przytulenie i z jednej strony oni [aktorzy z niepe³nosprawnoci¹  przyp. B.K.] maj¹ swój jêzyk, swój kod i przez to trudno jest
w tak¹ grupê wejæ z zewn¹trz, ale z drugiej strony s¹ bardzo czujni i patrz¹, czy my wszystko rozumiemy. [...] Dla mnie jest to wielki stres, poniewa¿ ja mam takie poczucie, z czym ja przychodzê przede wszystkim  przychodzê z jak¹ tak¹ niemoc¹, bo jestem wytresowany i mam ju¿ w sobie
w g³owie te wszystkie miliony obostrzeñ  ¿e aktor jak wychodzi na scenê,
to musi byæ widoczny, s³yszalny, ma wyranie mówiæ [...]. I mówi siê, ¿e
jestemy dobrymi aktorami, bo nie widaæ, ¿e gramy i niby jestemy tacy
naturalni, ale w ogóle nie jestemy naturalni, bo nie mo¿na byæ naturalnym
w sytuacji, kiedy ty mo¿esz, nie znaj¹c mnie, powiedzieæ, ¿e ja jestem naturalny, ale w mojej g³owie jest tak, ¿e ja doskonale wiem, ile sekund trwa³a
ta pauza, ile kroków zrobi³em. Ja to wszystko wiem. To jest matematyka.
I jak siê okazuje, w³anie przekroczenie tej matematyki staje siê wyzwaniem. Wymaga ono bowiem od sprawnych twórczyñ i twórców uwolnienia siê od widma pozornej autentycznoci i scenicznej tresury, na któr¹ sk³adaj¹ siê miêdzy innymi æwiczenia dykcji, impostacji, trening wokalny
i fizyczny (nieraz dyscyplinuj¹cy) (Karczewski 2018: 126). Tresura ta ma
jednak s³u¿yæ bardzo konkretnemu celowi, jakim  zdaniem Leszka Karczewskiego  jest przemiana aktorskiego cia³a w transparentne medium
konwencjonalnego kodu (ibidem). Cia³o to jest formowane, aby sta³o siê
niewidzialne i nieczytelne samo w sobie. Ma byæ kanw¹ dla tekstu dramatu
i przez to  nonikiem sensu. Sytuacja ta, jak pisze Karczewski, ulega dopiero zmianie w teatrze postdramatycznym, kiedy aktor (ibidem) nabiera cia³a. Od tego momentu nie jest ono rusztowaniem dla znaczeñ ukrytych
w tekcie, ale staje siê widoczne poprzez swoj¹ zmys³ow¹ fizycznoæ. To, jak
dowodzi Karczewski, doprowadza do sytuacji, w której nie ma aktora niepe³nosprawnego i sprawnego, lecz po prostu s¹ aktorzy. Scena bowiem dematerializuje zarówno niepe³nosprawnoæ, jak i sprawnoæ aktora. Podobnie
jak aktor sprawny mo¿e graæ osobê z niepe³nosprawnoci¹, tak samo aktor
niepe³nosprawny mo¿e graæ osobê o normatywnej fizycznoci. Doskona³ym
przyk³adem takiej sytuacji jest najnowszy spektakl Teatru21 Rewolucja, której
286
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nie by³o5, odnosz¹cy siê do 40-dniowego protestu w Sejmie osób niepe³nosprawnych w roku 2018. Aktorki i aktorzy z zespo³em Downa odgrywaj¹
w nim nie tylko samych siebie, ale tak¿e polskich polityków. Z ³atwoci¹
przechodz¹ z roli do roli i w pe³ni oddaj¹ charakter i zachowanie poszczególnych postaci. Aktor z niepe³nosprawnoci¹, jak pisze Hargrave, jest wyrazem ludzkiej ró¿norodnoci: Jego dzia³ania mog¹ odmieniæ nie tylko przedstawienia jego w³asnej niepe³nosprawnoci, ale równie¿ formê teatraln¹, któr¹
ucielenia lub z któr¹ pracuje. [...] Bez wzglêdu na to, czy postanowi ukryæ
swoj¹ niepe³nosprawnoæ, czy zdecyduje siê graæ »samego siebie«, staje siê
»wprawnym interpretatorem wiata« (Hargrave 2017: 179).
Na koniec warto jednak dodaæ tak¿e niewielkie uwagi krytyczne na temat recenzowanej publikacji. Po pierwsze, czêæ tekstów odnosi siê do tych
samych róde³, a nawet do tych samych ich fragmentów, których wielokrotne cytowanie w pewnym stopniu rozbija p³ynnoæ lektury. Powtórzenia te
niewiele bowiem wnosz¹ i mimo wysokiej dynamiki tekstu, rozbijaj¹ wra¿enie spójnoci. Po drugie, mimo wysokiego merytorycznego poziomu s¹ tu
tak¿e artyku³y nieco s³absze, jak Tratwa Hasiuk, która zdaje siê nie pasowaæ do ca³ego zestawienia oraz sprawia wra¿enie sparafrazowanego wywiadu (je¿eli faktycznie tak jest, brakuje wyjanienia przyjêcia takiej stylistyki,
zw³aszcza ¿e inny tekst Hasiuk pt. Teatr niepe³nosprawny..., tak¿e w³¹czony do omawianej ksi¹¿ki, jest tekstem bardzo ciekawym i sprawnie napisanym). Po trzecie, w publikacji tej zdarzaj¹ siê drobne b³êdy edycyjne, takie
jak wisz¹ce wersy czy spójniki. Niedoci¹gniêcia te jednak, przy skali ca³ego przedsiêwziêcia, nie wp³ywaj¹ na jego ostateczn¹  moim zdaniem  bardzo wysok¹ wartoæ.
Recenzowanie Odzyskiwania... nie by³o zadaniem ³atwym, co jest odbiciem skomplikowania samego obszaru refleksji nad niepe³nosprawnoci¹.
Najwiêksz¹ trudnoci¹ by³y dla mnie kwestie jêzykowe. Dlatego te¿ celowo
umieszcza³am nie w nawiasach. Chcia³am przez to ukazaæ niejednoznacznoæ poruszanej problematyki oraz przychyliæ siê do mylenia w kategoriach
tymczasowej sprawnoci (zamiast sprawnoci) i niepe³nosprawnoci. Perspektywa ta przestawia bowiem akcent z mylenia o niepe³nosprawnoci jako
innoci w stronê ró¿norodnoci i szukania podobieñstw. Dlatego te¿, problematyczne s¹  wed³ug mnie  sformu³owania teatru niepe³nosprawnego
czy teatru niepe³nosprawnych. W trakcie jednej z rozmów podsumowuj¹cych premierê spektaklu Rewolucja, której nie by³o zapyta³am bior¹cych
5
Premiera odby³a siê 7 grudnia 2018 r. o godz. 19:00 w warszawskim Teatrze Soho. Przedstawienie
powsta³o w ramach Centrum Sztuki W³¹czaj¹cej: Downtown, programu Niepe³nosprawnoæ i spo³eczeñstwo, realizowanego przez Teatr 21 i Biennale Warszawa, ze rodków Miasta Sto³ecznego Warszawy.
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w nim udzia³ muzyków z zespo³u Pokusa6, czym jest dla nich Teatr 21. Wszyscy, bez ¿adnego namys³u, odpowiedzieli, ¿e to po prostu teatr. Tak samo
odnosi siê do tego w¹tku Karczewski: W istocie nie jest to ¿aden specjalny
rodzaj teatru: to po prostu teatr, bezprzymiotnikowy (Karczewski 2018:
119).
W tym miejscu chcia³abym przytoczyæ, cytowane tak¿e w omawianej
ksi¹¿ce (Hasiuk 2017: 214), zdanie Konstantego Puzyny: Po jak¹ zreszt¹
cholerê w ogóle pisaæ o teatrze, jeli nie po to, by pisaæ o ¿yciu (Puzyna
1982: 10). Mam wra¿enie, ¿e nic bardziej nie opisuje ¿ycia jak teatr osób
z niepe³nosprawnoci¹. Poprzez splatanie tego, co prywatne i publiczne, obecnoæ w teatrze artystów z niepe³nosprawnociami stanowi wyzwanie dla przestrzeni publicznej jako takiej, rozszerza pole oddzia³ywania sztuki, ale te¿
zwraca uwagê na teatr jako instytucjê publiczn¹ (Godlewska-Byliniak, Lipko-Konieczna red. 2017: 11). Jest zatem faktyczn¹ rewolucj¹, choæ nadal
spychan¹ na margines widzialnoci.
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Zob. https://ladoabc.com/pl/artysci/pokusa (dostêp: 13.12.2018).
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Sport jako narzêdzie kszta³towania to¿samoci
(Jakub Niedbalski, Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania siê
sportowcem przez osoby z niepe³nosprawnoci¹ fizyczn¹  analiza spo³ecznych mechanizmów (re)konstruowania to¿samoci, Wydawnictwo U£, £ód
2017, ss. 372)
W ksi¹¿ce Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania siê sportowcem przez osoby z niepe³nosprawnoci¹ fizyczn¹  analiza spo³ecznych
mechanizmów (re)konstruowania to¿samoci Jakub Niedbalski1 przedstawi³
problematykê sportu osób z niepe³nosprawnociami2. Autor ukaza³ obraz
osoby z niepe³nosprawnoci¹, która staje siê sportowcem, kszta³tuje (rekonstruuje) swoj¹ to¿samoæ w obliczu wyzwañ i trudnoci, z którymi zmaga siê
na co dzieñ. Warto zaznaczyæ, ¿e wykorzystana przez socjologa metodologia
jakociowa wyró¿nia go na tle innych autorów zajmuj¹cych siê podobn¹ tematyk¹. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 2017 r. nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu £ódzkiego. Opracowanie rozpoczyna przedmowa Wojciecha Kikowskiego oraz wstêp autora. Tekst g³ówny sk³ada siê z czternastu rozdzia³ów, które
mo¿na podzieliæ (zgodnie ze wzmiank¹ we wstêpie) na trzy czêci  teoretyczn¹, metodologiczn¹ i empiryczn¹. W pierwszych szeciu rozdzia³ach autor definiuje pojêcie niepe³nosprawnoci, sportu i kariery, a tak¿e przedstawia informacje faktograficzne dotycz¹ce osób z niepe³nosprawnoci¹,
prowadzonych przez nie aktywnoci ruchowych oraz struktur formalnych,
wokó³ których siê organizuj¹ (np. ruch paraolimpijski). Rozdzia³ szósty zawiera podstawy teoretyczne badañ, do których odnosi siê autor w analizie
zgromadzonego materia³u empirycznego.

1
Zob. Jakub Niedbalski: O mnie [online] (http://www.jakubniedbalski.info/page.php?42 [dostêp: 15
wrzenia 2018 r.]).
2
Niedbalski zwróci³ uwagê na dyskusjê tocz¹c¹ siê wokó³ sposobu zapisu  osoba niepe³nosprawna
czy osoba z niepe³nosprawnoci¹. Sam w recenzowanej ksi¹¿ce u¿ywa³ zamiennie obu okreleñ (Niedbalski 2017: 25).
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W czêci drugiej  metodologicznej (rozdz. 7) Niedbalski przedstawi³ cel,
przedmiot i zakres badania, omówi³ wykorzystane metody i techniki badawcze, a tak¿e odtworzy³ proces badawczy, odnosz¹c siê do aspektów aksjologicznych i etycznych prowadzonych badañ. Czêæ trzecia  empiryczna, obejmuj¹ca rozdzia³y od 8 do 14 , zosta³a opracowana na podstawie uzyskanego
materia³u badawczego. Autor zaprezentowa³ w niej specyfikê sportu uprawianego przez osoby z niepe³nosprawnociami, porówna³ wiat osób pe³noi niepe³nosprawnych, odniós³ siê do kategorii cia³a w sporcie. Ponadto
w czêci tej opisa³ znaczenie sportu w ¿yciu osoby z niepe³nosprawnoci¹
z perspektywy procesu rekonstrukcji to¿samoci, omówi³ proces stawania
siê sportowcem przez osobê z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e ukaza³ etapy
i wzory karier sportowych oraz typy wzorów biografii niepe³nosprawnych
sportowców.
W podsumowaniu pracy autor przedstawi³ wnioski odnosz¹ce siê do
zgromadzonego materia³u badawczego, a tak¿e informacje wa¿ne dla osób
i instytucji odpowiedzialnych za politykê na rzecz osób z niepe³nosprawnociami oraz organizacji aktywizuj¹cych osoby z niepe³nosprawnociami. Treæ
ksi¹¿ki zosta³a wzbogacona omioma diagramami. Autor powo³a³ siê na 531
pozycji naukowych polsko-, angielsko- i niemieckojêzycznych (tytu³y przedstawiono w bibliografii) oraz 14 aktów prawnych. W publikacji zosta³ zamieszczony aneks zawieraj¹cy zestawienie badanych osób, w którym okrelono miêdzy innymi funkcjê/status badanej osoby, rodzaj/charakter
niepe³nosprawnoci, dyscyplinê sportow¹. Na ostatnich kartach ksi¹¿ki
umieszczone zosta³o streszczenie publikacji w jêzyku angielskim oraz s³owo
od redakcji. Opracowanie liczy 372 strony. Przygotowana publikacja by³a
efektem projektu pt. Aktywnoæ fizyczna ród³em zmiany w ¿yciu osoby
z trwa³¹ dysfunkcj¹ organizmu  analiza procesu rekonstrukcji to¿samoci,
realizowanego w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum
Nauki (SONATA 9).
Ksi¹¿ka opracowana przez J. Niedbalskiego obala stereotyp osoby z niepe³nosprawnoci¹ jako niesamodzielnej, bezbronnej lub innej (s. 31). We
wstêpie autor wyjani³ ró¿nice pomiêdzy dwoma modelami niepe³nosprawnoci  indywidualnym i spo³ecznym (s. 2021), wskazuj¹c miêdzy innymi
na niedogodnoci systemowe, ekonomiczne i infrastrukturalne, z którymi
zmagaj¹ siê osoby z niepe³nosprawnoci¹ podejmuj¹ce aktywnoæ fizyczn¹.
Socjolog ukaza³ wizerunek niepe³nosprawnego sportowca, który mimo niezdolnoci zdrowotnej, staje siê aktywnym uczestnikiem ¿ycia spo³ecznego,
a nawet jest gotowy do dodatkowych powiêceñ i zmian, aby móc realizowaæ swoje sportowe pasje, co potwierdza wiele przytoczonych wypowiedzi
respondentów (np. s. 158, 181, 211).
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Autor, konstruuj¹c proces badawczy oraz dokonuj¹c analizy materia³u
empirycznego, odniós³ siê do koncepcji interakcjonizmu symbolicznego, aby
przedstawiæ sposób konstruowania oraz postrzegania rzeczywistoci spo³ecznej przez jej bezporednich uczestników (s. 90). Ponadto nawi¹za³ on
do trzech innych nurtów zwi¹zanych z paradygmatem interpretatywnym:
fenomenologii (Alfred Schütz), etnometodologii (Harold Garfinkel) oraz
podejcia dramaturgicznego (Erving Goffman), omawiaj¹c sposób pojmowania i interpretowania wspólnie podzielanej rzeczywistoci, a tak¿e interakcje spo³eczne i uto¿samianie siê jednostki z otoczeniem (s. 9091).
Celem badañ przeprowadzonych przez Niedbalskiego by³o: zrekonstruowanie mechanizmów oddzia³ywania sportu na proces definiowania siebie
oraz interpretowania otaczaj¹cej osobê niepe³nosprawn¹ rzeczywistoci spo³ecznej, a tak¿e odtworzenie procesualnego charakteru stawania siê sportowcem (s. 113). Socjolog jako metodê badañ wykorzysta³ teoriê ugruntowan¹,
a tak¿e techniki jakociowe, takie jak wywiad swobodny, obserwacja oraz
analiza danych zastanych. Zapewne zastosowanie przemylanej metody badawczej oraz odpowiednio dobranych technik przyczyni³o siê do zgromadzenia wartociowego materia³u badawczego.
Typologie stworzone przez autora, w kontekcie omawiania zebranych
danych empirycznych, maj¹ uniwersalne znaczenie i tym samym mo¿na je
odnieæ do innych obszarów ¿ycia spo³ecznego. W recenzowanej publikacji
badacz ukaza³ siedem etapów na drodze stawania siê sportowcem: psychospo³eczna dezintegracja, dowiadczanie nowego, testowanie umiejêtnoci, od
obserwatora do uczestnika, periodyczne weryfikowanie postêpów, próba
generalna, walka o wygran¹ (s. 298305), które mog¹ chocia¿by okrelaæ
etapy kszta³towania siê kariery zawodowej lub procesu reintegracji zawodowej. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na ujête w opracowaniu typy wzorów
biografii  poszukuj¹cy, odnaleziony, inspirowany oraz kierowany (s. 317
325)  przydatne osobom i instytucjom tworz¹cym inicjatywy edukacyjne
i sportowe, które skierowane s¹ do ró¿nych grup spo³ecznych, w tym osób
z niepe³nosprawnociami.
Niedbalski wykaza³ siê dok³adn¹ znajomoci¹ problematyki zwi¹zanej
z tematem niepe³nosprawnoci. W recenzowanym opracowaniu ukaza³ równie¿ historiê kszta³towania siê ruchu sportowego osób z niepe³nosprawnociami oraz ruchu paraolimpijskiego w Polsce i za granic¹, siêgaj¹c do 1880 r.
Wskazywanie formalnych i prawnych aspektów zwi¹zanych z ¿yciem osób
z niepe³nosprawnociami nadaje omawianemu tematowi wielowymiarowy kontekst.
Przytoczne w ksi¹¿ce koncepcje i teorie naukowe, metody i techniki badawcze oraz ich rzetelne omówienie stanowi¹ kompendium wiedzy nie tyl293
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ko dla osób zajmuj¹cych siê sportem i tematyk¹ niepe³nosprawnoci. Osoby
zainteresowanie zg³êbieniem problematyki to¿samoci, autoidentyfikacji,
kariery, interakcji spo³ecznych dotycz¹cych ró¿nych grup spo³ecznych mog¹
z pe³nym przekonaniem wzorowaæ siê na pracy Niedbalskiego, a w szczególnoci jej naukowo-praktycznym aspekcie  umiejêtnym po³¹czeniu za³o¿eñ
teoretycznych i metodologicznych oraz sposobie zbierania i omawiania danych empirycznych. Ksi¹¿ka stanowi cenne ród³o wiedzy zarówno dla socjologów, psychologów, pedagogów, organizacji pracuj¹cych z osobami z niepe³nosprawnoci¹, jak i dla osób oraz instytucji odpowiedzialnych za politykê
na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹.
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Recenzje
i polemiki
IRYNA DROZD

Wp³yw rehabilitacji na funkcjonowanie
osób niepe³nosprawnych
(El¿bieta Rutkowska (red.), Rehabilitacja i pielêgnowanie osób niepe³nosprawnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, wyd. 2, ss. 202)
Zjawiskiem niepe³nosprawnoci naukowcy i specjalici ró¿nych dziedzin
zajmuj¹ siê od lat. Odsetek osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie trudno jest precyzyjnie i jednoznacznie oszacowaæ, gdy¿ stosowane s¹ ró¿ne kryteria orzekania o niepe³nosprawnoci  uwzglêdniaj¹c obiektywnie istniej¹ce odstêpstwa od norm klinicznych zdrowia (niepe³nosprawnoæ biologiczna)
lub te¿ ich konsekwencje dla uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym (niepe³nosprawnoæ prawna), wymagaj¹ce organizacji ró¿norodnych dzia³añ pomocowych i wspieraj¹cych.
Jedn¹ z bardzo wa¿nych form pomocy osobom niepe³nosprawnym jest
rehabilitacja kompleksowa z udzia³em wielu specjalistów. Strategiczn¹ rolê
w procesie rehabilitacji odgrywaj¹ pielêgniarki. Ich kompetencje przenikaj¹
i uzupe³niaj¹ dowiadczenie innych specjalistów (lekarzy, diagnostów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, jak równie¿ polityków, prawników, pracowników mediów i in.).
Rola pielêgniarki sprowadza siê do tego, i¿ bêdzie ona pe³ni³a nie tylko tradycyjnie rozumian¹ funkcjê opiekuñcz¹, ale tak¿e edukacyjn¹ w promocji
zdrowia, przygotowaniu do samoopieki, wspieraj¹c¹ w rehabilitacji medycznej i spo³ecznej oraz w dzia³aniach zmierzaj¹cych do wyrównywania szans
¿yciowych osób z ró¿nym stopniem i rodzajem niepe³nosprawnoci.
Monografia Rehabilitacja i pielêgnowanie osób niepe³nosprawnych pod
redakcj¹ El¿biety Rutkowskiej sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów, w których ró¿ni
autorzy przygotowali swoje teksty dotycz¹ce: niepe³nosprawnoci jako zjawiska, ró¿nych metod oceny niepe³nosprawnoci, rehabilitacji kompleksowej, ró¿nych metod fizjoterapii stosowanych w rehabilitacji oraz aktywizacji
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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Pierwszy rozdzia³ monografii nosi tytu³ Niepe³nosprawnoæ  wybrane
problemy i definicje. W tej czêci pracy Wojciech Otrêbski zaj¹³ siê tematyk¹ zdefiniowania pojêcia niepe³nosprawnoci, skali tego zjawiska w Polsce,
a tak¿e poruszy³ problematykê zdefiniowania kompleksowej rehabilitacji.
Zgodnie z definicj¹ WHO: [ ] niepe³nosprawnoæ jest szerokim pojêciem obejmuj¹cym upoledzenie, ograniczenie aktywnoci i restrykcje uczestnictwa. Okrela ono negatywne aspekty interakcji pomiêdzy jednostk¹ (z okrelonym stanem chorobowym) a czynnikami wyp³ywaj¹cymi z kontekstu,
w którym znajduje siê jednostka (czynniki rodowiskowe i osobowe). W.
Otrêbski wymienia trzy wymiary niepe³nosprawnoci: na poziomie biologicznym (ograniczenie lub zaburzenia funkcji organizmu); na poziomie jednostkowym (ograniczenie rozwoju i aktywnoci jednostki) oraz na poziomie
spo³ecznym (ograniczenie pe³nienia ról uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym).
Powo³uj¹c siê na dane zawarte w raporcie bêd¹cym czêci¹ Informacji Rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³aniach podejmowanych w 2016 r. na rzecz
realizacji postanowieñ uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.  Karta Praw Osób Niepe³nosprawnych, autor podaje, i¿ w Polsce w 2016 r. mieszka³o 3 mln 207 tys. osób prawnie niepe³nosprawnych
w wieku 16 lat i wiêcej (10,4% ogó³u populacji). Z kolei najwiêksz¹ grupê
tych osób stanowi¹ osoby powy¿ej 55 r.¿. (69,1%).
W Polsce najczêciej wymienia siê nastêpuj¹ce kategorie osób niepe³nosprawnych: z niepe³nosprawnoci¹ fizyczn¹, z niepe³nosprawnoci¹ zmys³ow¹ (sensoryczn¹) i niepe³nosprawnoci¹ psychiczn¹ lub umys³ow¹/intelektualn¹  osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z niepe³nosprawnoci¹
umys³ow¹/intelektualn¹, z autystycznym spektrum zaburzeñ (ASD). W. Otrêbski wyró¿nia przyjête w nomenklaturze medycznej i naukowej trzy stopnie
niepe³nosprawnoci: znaczny, umiarkowany i lekki. Badacz ten podkrela,
¿e przedmiotem kompleksowej rehabilitacji jest zawsze osoba z niepe³nosprawnoci¹ i jej rodowisko. Cel rehabilitacji to jakociowa i ilociowa
zmiana (in plus) w funkcjonowaniu jednostki z niepe³nosprawnoci¹ i jej rodowiska. Warunkami tak rozumianej rehabilitacji s¹: powszechnoæ, kompleksowoæ, wczesnoæ i ci¹g³oæ.
W pierwszej czêci drugiego rozdzia³u pt. P³aszczyzny i metody oceny
niepe³nosprawnoci Janusz Kirenko w artykule Oceny ¿yciowych mo¿liwoci psychofizycznych osób z niepe³nosprawnoci¹ szeroko omawia koncepcje
i modele niepe³nosprawnoci. Zwraca przy tym uwagê czytelników na fakt,
i¿ niepe³nosprawnoæ warto rozpatrywaæ nie tylko w kontekcie medycznym (choroba, niedo³ê¿noæ), lecz tak¿e w kontekcie socjologicznym (koncepcje ról) i w kontekcie spo³ecznym  przyczyn¹ niepe³nosprawnoci nie
s¹ indywidualne ograniczenia, ale konsekwencje kszta³towania rodowiska
296
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uwzglêdniaj¹cego jedynie potrzeby ludzi pe³nosprawnych oraz brak stosownych us³ug wyrównuj¹cych szansê osób dotkniêtych dysfunkcj¹. Problemy
w funkcjonowaniu osób niepe³nosprawnych dotycz¹ niemal wszystkich aspektów ¿ycia, poczynaj¹c od niedostosowania rodowiska zewnêtrznego do indywidualnych problemów jednostki. Dotycz¹ one miêdzy innymi norm wspó³¿ycia, systemu prawnego, postaw, koncepcji ról spo³ecznych, mo¿liwoci
kszta³cenia, pracy, ¿ycia rodzinnego, towarzyskiego oraz trudnoci wynikaj¹cych z wystêpowania przeszkód natury architektonicznej, urbanistycznej
i komunikacyjnej. J. Kirenko omawia te¿ szczegó³y, ró¿nice i nastêpstwa niepe³nosprawnoci wrodzonej i nabytej. Porusza on niezwykle wa¿ny aspekt
¿ycia osób niepe³nosprawnych, jakim jest ¿ycie seksualne. Specjalici powinni uwiadamiaæ osoby niepe³nosprawne, ¿e maj¹ prawo do zwi¹zków seksualnych, lecz czêsto konieczna jest ponowna lub przeprowadzona po raz pierwszy taka edukacja, która miêdzy innymi uzmys³awia, ¿e intymnoæ, sens bycia
blisko drugiej osoby jest rzeczywistym celem aktywnoci seksualnej. Seksualnoæ mo¿e byæ równie¿ istotn¹ kwesti¹ w rehabilitacji osoby niepe³nosprawnej, ale tylko wtedy bêdzie ona skuteczna, je¿eli takie osoby bêd¹ mia³y wspomagaj¹cego partnera seksualnego oraz lekarza rodzinnego mog¹cego
zaoferowaæ im konstruktywn¹ pomoc, nie bêd¹c przy tym zak³opotanym lub
nieporadnym. Autor wspomina te¿ o istotnej roli rodziny w funkcjonowaniu
osoby niepe³nosprawnej. Rodzina z pewnymi charakterystycznymi cechami,
takimi jak: spójnoæ, elastycznoæ w pe³nieniu ról, zaradnoæ jej cz³onków,
odpornoæ psychiczna, wspólne cechy i systemy wartoci, niejednokrotnie
jest w stanie pomóc w zredukowaniu trudnej sytuacji niepe³nosprawnego
cz³onka rodziny. Autor zwraca uwagê czytelników na bariery (przeszkody)
w ¿yciu osób niepe³nosprawnych, a mianowicie: urbanistyczne, architektoniczne, prawne i spo³eczne, omawiaj¹c szczegó³owo ka¿d¹ z nich.
Zdaniem autora pracê zawodow¹ w ¿yciu osób niepe³nosprawnych mo¿na oceniaæ z ró¿nych punktów widzenia, tj. leczniczego, psychologicznego
i zawodowego. Przygotowanie osoby niepe³nosprawnej do zawodu mo¿e odbywaæ siê w ró¿nych formach, na przyk³ad bêdzie to nie tylko przyuczenie
do okrelonego zawodu, ale tak¿e przekwalifikowanie i podwy¿szenie kwalifikacji. Twórczoæ w ¿yciu osób niepe³nosprawnych odgrywa nie mniej wa¿n¹
funkcjê. Podkrela siê pozytywny wp³yw sztuki na integracjê osoby z niepe³nosprawnoci¹ ze spo³eczeñstwem, sposobnoæ dzielenia siê prze¿yciami,
mo¿liwoæ ³agodzenia przykrych stanów psychicznych i fizycznych, kompensacjê utraconych funkcji, okazjê do rekreacji, relaksu, zabawy.
W drugiej czêci drugiego rozdzia³u Andrzej Skwarcz i Piotr Majcher
w tekcie Wybrane badania fizykalne i czynnociowe osób niepe³nosprawnych przedstawili szczegó³owe opisy badañ fizykalnych i czynnociowych
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w kompleksowej rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Opisy dotyczy³y ró¿nych
skali, które obejmuj¹ ocenê stanu czynnociowego, fizycznego, umys³owego
i sytuacji socjalno-rodowiskowej osoby niepe³nosprawnej. Autorzy wymienili
i dokonali oceny takich skali, jak: skala Katza (ADL), skala Lawtona (IADL),
skala Barthela, skala NYHA, skala TINETTI, skala Nortona, ocena stanu od¿ywania (MNA), skala Folsteina (MMSE), skrócony test sprawnoci umys³owej
wed³ug Hodgkinsona, skala niedokrwistoci Hachinskiego, geriatryczna skala
oceny depresji Yesavagea. Poza tym scharakteryzowali podstawowe badania fizykalne, do których nale¿¹: ogl¹danie, badanie przedmiotowe, ocena napiêcia
miêni, ocena zachowania oraz odczuwania dotyku, bólu i temperatury.
W trzecim rozdziale monografii zatytu³owanym Definicje i organizacja
rehabilitacji autorzy zwrócili uwagê miêdzy innymi na instytucje zapewniaj¹ce wiadczenia rehabilitacyjne, na historiê polskiej szko³y rehabilitacji. A. Skwarcz i P. Majcher w pierwszej czêci trzeciego rozdzia³u przedstawili model organizacji rehabilitacji w Polsce, a mianowicie: rehabilitacja
lecznicza przede wszystkim odbywa siê w warunkach stacjonarnych, na oddzia³ach b¹d w orodkach rehabilitacji ambulatoryjnej czy w poradniach
rehabilitacyjnych. Coraz szerszym uznaniem cieszy siê rehabilitacja ambulatoryjna, wiadczona w rodowisku zamieszkania osoby niepe³nosprawnej.
Autorzy przybli¿yli równie¿ rys historyczny powstania rehabilitacji zarówno
w Polsce, jak i na wiecie, rozpoczynaj¹c od czasów redniowiecza i do wspó³czesnoci, wspominaj¹c przy tym takich wybitnych dzia³aczy, jak: dr Henryk
Jordan, dr Ludwik Bierkowski, Wenanty i Eugeniusz W. Piaseccy, prof. Wiktor Dega, prof. Marian Weiss, prof. Zdzis³aw Askanas i in.
W artykule Zasady rehabilitacji medycznej A. Skwarcz i P. Majcher zwrócili uwagê, i¿ proces rehabilitacji jest oparty na neurofizjologicznym sterowaniu procesami (tj. kompensacj¹, adaptacj¹ i regeneracj¹), które s¹ odpowiedzialne za odzyskanie b¹d zast¹pienie utraconej funkcji oraz w sposób
szczegó³owy je opisali.
W kolejnej czêci tego¿ rozdzia³u El¿bieta Rutkowska w artykule Zespó³
rehabilitacyjny i zadania jego cz³onków w profilaktyce i terapii niepe³nosprawnoci przedstawi³a zakres zadañ ca³ego zespo³u rehabilitacyjnego, do którego
nale¿¹ nastêpuj¹cy specjalici: lekarz specjalista rehabilitacji, lekarz specjalista
dyscypliny klinicznej, fizjoterapeuta, technik zaopatrzenia ortopedycznego,
psycholog, ergoterapeuta (instruktor terapii zajêciowej), instruktor pracy, pielêgniarka. Realizacja zadañ kompleksowej rehabilitacji wymaga wspó³pracy tych
wszystkich specjalistów odpowiedzialnych za przebieg procesów profilaktycznych, terapeutycznych, adaptacyjnych i integracyjnych.
W tekcie Rola pielêgniarki w procesie rehabilitacji E. Rutkowska opisuje
zadania pielêgniarki w procesie rehabilitacji, tj. wykonanie zaleceñ lekarskich
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dotycz¹cych podawania leków, obserwacji wskazanych parametrów ¿yciowych, wykonywanie opatrunków, uczestnictwo w badaniach diagnostycznych,
zabiegi pielêgnacyjne w zale¿noci od jednostki chorobowej pacjenta, przebywanie z pacjentem, wspieranie go itp.
W pierwszej czêci czwartego rozdzia³u Wybrane metody fizjoterapii w profilaktyce niepe³nosprawnoci i rehabilitacji, w artykule Lecznictwo uzdrowiskowe Robert Latosiewicz nawietli³ problematykê leczenia uzdrowiskowego. Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone na terenie miejscowoci
uzdrowiskowej, która ma z³o¿a naturalnych surowców leczniczych i klimat
z potwierdzonymi w³aciwociami leczniczymi. W Polsce w 2017 r. funkcjonowa³o 45 uzdrowisk statutowych, a kolejne 6 miejscowoci mia³y status
obszaru ochrony uzdrowiskowej. Autor w sposób szczegó³owy dokona³ analizy naturalnych surowców leczniczych w Polsce, do których nale¿¹: wody
lecznicze, borowiny (torfy lecznicze) i gazy lecznicze, a tak¿e opisa³ metodê
leczenia klimatem (klimatoterapia).
R. Latosiewicz podj¹³ próbê wyjanienia ca³ej organizacji leczenia uzdrowiskowego, rozpoczynaj¹c od formalnoci zwi¹zanych z uzyskaniem skierowania
do uzdrowiska. Nastêpnie przedstawi³ wskazania i przeciwskazania do takiego
leczenia, opisa³ metody leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej,
wskaza³ te¿ zak³ady i formy leczenia uzdrowiskowego oraz wymieni³ kierunki
lecznicze polskich uzdrowisk z podaniem profilu leczniczego i w³aciwego uzdrowiska. Autor opisa³ dok³adnie metody lecznicze w medycynie uzdrowiskowej,
do których zaliczy³: balneohydroterapiê (k¹piele lecznicze, natryski, masa¿ podwodny, inhalacje, irygacje jam cia³a i kuracja pitna); balneogazoterapiê (leczenie
gazami  dwutlenkiem wêgla, tlenem, ozonem, radonem i siarkowodorem);
peloidoterapiê (k¹piele borowinowe, ok³ady borowinowe, tampony borowinowe), klimatoterapiê (k¹piele s³oneczne  helioterapia; k¹piele s³oneczne ³¹czone
z k¹pielami morskimi  talassoterapia, k¹piele powietrzne  aeroterapia, k¹piele
powietrzne po³¹czone z ruchem  terenoterapia, inhalacje w strefach oko³otê¿niowych i jaskinie solne  holoterapia); fizykoterapiê, która obejmuje: leczenie
energi¹ ciepln¹ (termoterapia  zabiegi ciep³olecznicze i zimnolecznicze  krioterapia), leczenie energi¹ wietln¹ (wiat³olecznictwo  laseroterapia, zabiegi
pr¹dowe  elektrolecznictwo), leczenie polem magnetycznym i leczenie ultradwiêkami (ultrasonoterapia). Do zespo³u terapeutycznego w lecznictwie uzdrowiskowym Latosiewicz zaliczy³: lekarza specjalistê z zakresu medycyny fizykalnej i balneologii, lekarza konsultanta innej specjalnoci, pielêgniarkê,
fizjoterapeutê, psychologa, dietetyka, technika masa¿ystê i inne osoby w zale¿noci od potrzeb, na przyk³ad pedagoga. Pielêgniarki w uzdrowiskach pe³ni¹
szczególne funkcje, jak wychowawcz¹, opiekuñcz¹, diagnostyczn¹, zapobiegawcz¹, lecznicz¹, rehabilitacyjn¹.
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W dalszej czêci czwartego rozdzia³u E. Rutkowska w artykule Kinezyprofilaktyka i kinezyterapia w pielêgnowaniu osób zdrowych i chorych przybli¿y³a tematykê kinezyprofilaktyki, tj. treningu fizycznego, podejmowanego w celu pielêgnowania, usprawniania i umacniania zdrowia (zdrowie przez
aktywnoæ fizyczn¹  health related physical fitness), opisuj¹c przy tym, jaki
wp³yw ma ruch na poszczególny uk³ad organizmu ludzkiego. Z kolei g³ównym celem kinezyterapii jest zmniejszenie skutków utraty funkcji ruchowych
organizmu, bêd¹cej nastêpstwem choroby lub urazu, kompensacji tego stanu
oraz stymulacjê procesów regeneracyjnych i przystosowanie chorego do
wymogów bytowania spo³ecznego.
Autorzy pi¹tego rozdzia³u monografii zwracaj¹ uwagê czytelników na
Ogólne zasady rehabilitacji w opiece medycznej nad osobami niepe³nosprawnymi w wyniku urazów i chorób. W pierwszej czêci tego¿ rozdzia³u, w tekcie Wady wrodzone i nabyte narz¹du ruchu A. Skwarcz i P. Majcher przedstawili szczegó³owy przegl¹d takich wad i schorzeñ, jak: wady wrodzone i nabyte
krêgos³upa (itiologia i charakterystyka skolioz, metody leczenia (operacyjne,
nieoperacyjne, gorsety korekcyjne); wady wrodzone i nabyte koñczyn (wrodzone  zniekszta³cenie pierwotne i wtórne stóp, dysplazja stawów biodrowych, wrodzone zwichniêcia stawów biodrowych, wrodzone braki (czêci)
koñczyn dolnych, górnych; nabyte  zwyrodnienie stawów biodrowych,
kolanowych. A w kolejnym artykule Nastêpstwa urazów narz¹dów ruchu ci
sami autorzy szczególn¹ rolê przypisuj¹ rehabilitacji kompleksowej, która
sk³ada siê z dwóch zasadniczych okresów: pierwszy  od urazu do zakoñczenia leczenia ortopedycznego; drugi  obejmuj¹cy powrót funkcji fizjologicznej danej koñczyny czy sprawnoci ca³ego organizmu, w którym dominuje
realizacja dostosowanego programu rehabilitacji. W likwidacji nastêpstw
uszkodzeñ uk³adu nerwowego niezbêdna jest rehabilitacja poudarowa, zatorowa (rehabilitacja przeciwodle¿ynowa), która po okresie leczenia szpitalnego musi byæ kontynuowana w warunkach ambulatoryjnych. W kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej przy usprawnianiu osoby niepe³nosprawnej
w chorobach uk³adu kr¹¿enia konieczne jest przywrócenie optymalnych czynnoci fizjologicznych, psychosocjalnych, zawodowych, fizycznych i zapobiegawczych nawrotom choroby (np. zawa³ów). A. Skwarcz i P. Majcher s¹ zdania, ¿e w kompleksowej rehabilitacji w chorobach uk³adu oddechowego wa¿ne
jest przywrócenie osobie niepe³nosprawnej mo¿liwie najwiêkszej wydolnoci czynnociowej organizmu, pomimo istnienia utrwalonych, przewlek³ych
procesów chorobowych.
E. Rutkowska w kolejnej czêci pi¹tego rozdzia³u, w artykule Rehabilitacja w ginekologii i po³o¿nictwie, opisuje procesy pielêgnowania pacjentek na
oddzia³ach ginekologiczno-po³o¿niczych. W leczeniu zachowawczym takich
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schorzeñ, jak: zaburzenia cyklu miesi¹czkowego, menopauza, zapalenie przydatków, niep³odnoæ, a tak¿e w ginekologii operacyjnej najczêciej wykorzystuje siê elementy fizjoterapii, tj. zabiegi fizykalne i æwiczenia usprawniaj¹ce.
W po³o¿nictwie w programie fizjoprofilaktyki szkó³ rodzenia najczêciej
wykorzystywane s¹ æwiczenia usprawniaj¹ce, miêdzy innymi æwiczenia oddechowe, relaksacyjne, æwiczenia koordynacji nerwowo-miêniowej.
W ostatniej czêci pi¹tego rozdzia³u A. Skarcz i P. Majcher w tekcie
Wyroby medyczne w rehabilitacji przedstawili charakterystykê wyrobów
medycznych stosowanych w rehabilitacji, tj. przedmiotów ortopedycznych
(protezy koñczyn, gorsety, laski, wózki itp.), rodków pomocniczych (okulary, aparaty s³uchowe, cewniki, pieluchy itp.), leczniczych wyrobów medycznych (protezy i ekspandery piersi).
Monografiê zamyka rozdzia³ szósty pt. Aktywizacja spo³eczna osób trwale
niepe³nosprawnych, w którym Andrzej Juros skupi³ siê miêdzy innymi na
roli pielêgniarek w usprawnianiu codziennego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych (katalizator dzia³ania osób niepe³nosprawnych i osób w ich
otoczeniu), na zasadach ¿ycia spo³ecznego (zasada dobra wspólnego, pomocniczoci i solidaryzmu), na modelu integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych (w³¹czenie osoby niepe³nosprawnej w ¿ycie spo³eczne).
Do metod aktywizacji spo³ecznej autor zaliczy³ ca³ociowe planowanie
¿ycia. Jest to budowanie wspólnoty i spo³ecznoci lokalnej, a zarazem proces, przez który osoby z niepe³nosprawnoci¹ w³¹czaj¹ siê w nurt dzia³añ;
grupy samopomocy z rysem historycznym i procesem legislacyjnym tych grup.
Zadania grup samopomocowych to: wiadczenie wzajemnych us³ug lub ich
pozyskiwanie z zewn¹trz, rzecznictwo interesów i tworzenie wspólnoty. Do
form samoorganizacji nale¿¹ stowarzyszenia i fundacje, które powsta³y w wyniku dzia³añ samopomocowych. Organizacje te opieraj¹ siê na ustalonej misji,
zmierzaj¹c do przekroczenia niepowodzeñ, nieszczêæ i izolacji spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych. Zdaniem autora spo³eczne formy samopomocy s¹
odpowiedzi¹ na wszechogarniaj¹c¹ cz³owieka bezsilnoæ, bezradnoæ i beznadziejnoæ w zetkniêciu z osobistym nieszczêciem, niepowodzeniem ¿yciowym. Pomoc spo³eczna ma równie¿ do spe³nienia wa¿n¹ funkcjê w aktywizacji osób niepe³nosprawnych. A. Juros przedstawi³ proces legislacyjny
tworzenia systemu wsparcia dla osób niepe³nosprawnych, rozpoczynaj¹c
od ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
z 1991 r. po rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r., dotycz¹cego orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci. Zauwa¿ono te¿ nowy trend, w którym instytucje
chroni¹ce osobê niepe³nosprawn¹, takie jak: warsztaty terapii zajêciowej,
rodowiskowe domy samopomocy, zak³ady aktywnoci zawodowej, zak³ady
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pracy chronionej, s¹ zobowi¹zane do stworzenia ¿yczliwego klimatu dla osoby
niepe³nosprawnej. Bêdzie to mo¿liwe w sytuacji autentycznego partnerstwa
miêdzysektorowego w wypracowaniu lokalnej strategii rozwoju, w czym kluczow¹ rolê bêd¹ odgrywa³y osoby niepe³nosprawne.
Autor sformu³owa³ te¿ kompetencje pielêgniarek, które s¹ zobowi¹zane
do wzmacniania osób niepe³nosprawnych. Pielêgniarki podejmuj¹ce pracê
z osobami niepe³nosprawnymi musz¹ mieæ przede wszystkim: umiejêtnoæ
w odkrywaniu si³ w ludziach i grupach, szacunek do odmiennoci i innego
stylu ¿ycia; zdolnoæ s³uchania; umiejêtnoæ podporz¹dkowania swojego ja;
wprawne i twórcze pomaganie ludziom; umiejêtnoæ zrozumienia i umiejêtnoæ pomagania, umiejêtnoæ przenoszenia na siebie odpowiedzialnoci za
podejmowane decyzje i dzia³anie; umiejêtnoæ analizowania uk³adu si³, wiedzê na temat sposobów uzyskiwania informacji; umiejêtnoæ refleksji i krytyki oraz wiadomoæ roli, jak¹ odgrywaj¹ one w tych procesach. Proces
wspierania osoby niepe³nosprawnej zarówno przez instytucjê, jak i grupy
samopomocowe czy pielêgniarki ma na celu lepsze poczucie jakoci ¿ycia
osoby z niepe³nosprawnoci¹. Sk³ada siê na nie poczucie zadowolenia i satysfakcji, poczucie wartoci zdobytych umiejêtnoci i w³asnej produktywnoci, poczucie wolnoci i niezale¿noci w wyborze dzia³añ oraz poczucie przynale¿noci i zintegrowania ze spo³ecznoci¹.
Ksi¹¿ka jest interesuj¹c¹ propozycj¹ dla osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ ¿ycia i funkcjonowania osób niepe³nosprawnych. Przybli¿a czytelnikowi wa¿ny aspekt funkcjonowania ludzi z niepe³nosprawnoci¹. Ukazuje
zarówno teoretyczn¹, jak i praktyczn¹ stronê zagadnienia, proponuje gotowe rozwi¹zania, które mog¹ przyczyniæ siê do zmniejszenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. Walorem tej publikacji jest te¿ fakt, ¿e mo¿e byæ traktowana jako podrêcznik dla osób, którym
nie jest obojêtny los osób niepe³nosprawnych, tj. dla pielêgniarek, fizjoterapeutów, lekarzy specjalistów, a tak¿e dla pracowników socjalnych, psychologów, socjologów i bliskich cz³onków rodziny osób niepe³nosprawnych. Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka Rehabilitacja i pielêgnowanie osób niepe³nosprawnych
powinna siê znaleæ w domowej bibliotece ka¿dego rehabilitanta, pielêgniarki,
fizjoterapeuty, socjologa, pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego.
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Recenzje
i polemiki
ANGELIKA GRENIUK

Sprawozdanie z paneli Centrum Chcemy ca³ego
¿ycia! na ogólnopolskim X Kongresie Kobiet,
£ód, 1617 czerwca 2018
Kongres Kobiet po raz pierwszy odby³ siê w 2009 r., w ramach obchodów
dwudziestolecia transformacji, z inicjatywy prof. Magdaleny rody i wspó³twórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej, ekonomistki i minister
Henryki Bochniarz. Rok po tym wydarzeniu powsta³o Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które zajmuje siê miêdzy innymi wspieraniem kobiet w aktywizacji spo³ecznej, zawodowej, publicznej oraz organizacj¹ Kongresu. G³ówne
dzia³ania i postulaty Kongresu Kobiet dotycz¹ 10 dziedzin, którym przywieca
nadrzêdny postulat: budowanie wiêzi i solidarnoci wród kobiet, opartej
na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na
pamiêci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotycz¹cych równego spo³eczeñstwa przysz³oci1.
Ogólnopolski X Kongres Kobiet odby³ siê w £odzi w dniach 1617 czerwca 2018 r., pod has³em nawi¹zuj¹cym do 100-lecia praw kobiet: Wszystkich
praw. Ca³ego ¿ycia!. Wród Centrów, miêdzy innymi Dialogu Kultur, Edukacji, LGBT, Przedsiêbiorczoci i Innowacyjnoci, Samorz¹dowych, by³o
obecne Centrum Chcemy ca³ego ¿ycia!, w ramach którego odby³y siê panele i warsztaty powiêcone tematyce niepe³nosprawnoci. Centrum zosta³o
powo³ane przez grupê samopomocow¹ rodziców, opiekunów i osób z niepe³nosprawnociami na rzecz poprawy warunków ¿ycia osób niepe³nosprawnych Chcemy ca³ego ¿ycia! dla osób z niepe³nosprawnoci¹ i ich rodzin.
Program spotkania w Centrum podzielono na dwie czêci, odpowiednio
do dwóch dni trwania Kongresu Kobiet. Na pierwsz¹ z nich sk³ada³y siê trzy
panele i raport  do tej czêci Kongresu odnosi siê sprawozdanie. Drugiego
dnia tego ogólnopolskiego wydarzenia w £odzi, Centrum zorganizowa³o warsz1
Wszystkie cele s¹ wymienione na stronie Kongresu Kobiet: http:// www.kongreskobiet.pl (dostêp
18.09.2018 ).
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taty. Tematem przewodnim Centrum by³o zdanie: Chcemy ca³ego ¿ycia!,
nawi¹zuj¹ce do has³a niezale¿nego ¿ycia osób z niepe³nosprawnoci¹ w Polsce.
W szczególnoci omówione zosta³y kwestie: edukacji w³¹czaj¹cej, samostanowienia, pokonywania barier, obecnego systemu wsparcia dla osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów. W czêci panelowej wziêli udzia³ prelegenci,
w wiêkszoci dzia³acze spo³eczni, bêd¹cy opiekunami lub osobami z niepe³nosprawnoci¹.
Kongres rozpocz¹³ siê od czêci powitanej, przebiegaj¹cej pod has³em:
Chcemy ca³ego ¿ycia!, nawi¹zuj¹cym do protestów osób z niepe³nosprawnociami i ich rodzin. Jako pierwsza wyst¹pi³a Anna Duniewicz  koordynatorka Centrum na Kongresie Kobiet, która przedstawi³a uczestnikom inicjatywê Chcemy ca³ego ¿ycia!. Nastêpnie g³os zabra³a Iwona Hartwich 
liderka protestu rodziców osób niepe³nosprawnych w Sejmie RP w 2014 r.
i 40-dniowego strajku w 2018 r., wyra¿aj¹c podziêkowania za wsparcie akcji. Do podziêkowañ do³¹czy³ siê równie¿ Jakub Hartwich, syn Iwony Hartwich, uczestnik protestu osób z niepe³nosprawnoci¹.
Pierwszy panel pt. Edukacja w³¹czaj¹ca naszych marzeñ poprowadzi³y
dwie moderatorki: Aneta Stañczyk  dzia³aczka na rzecz wiadomoci autyzmu, organizatorka Dnia wiadomoci Autyzmu w Radomiu i Izabela Piotrowska  pedago¿ka specjalna, nauczycielka akademicka, dzia³aczka na rzecz
wiadomoci autyzmu. Prelegentami byli: Magdalena Charbicka  terapeutka integracji sensorycznej, wiceprezeska i wspó³za³o¿ycielka Fundacji z ASPIracjami, dzia³aj¹cej na rzecz osób ze spektrum ASD, doktorantka w katedrze
pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Agnieszka
Kossowska  doktor nauk humanistycznych, jêzykoznawczyni, wyk³adowczyni Politechniki Opolskiej; Pawe³ Kubicki  cz³onek komisji eksperckiej
ds. osób z niepe³nosprawnoci¹ przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, adiunkt
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie; Monika Mamulska  przedsiêbiorczyni, inicjatorka spo³ecznej akcji i autorka projektu wspieraj¹cego doradztwo zawodowe w nauczaniu integracyjnym Pracodawcy Gimnazjalistom;
Sylwia M¹dra  dzia³aczka na rzecz rodowiska rodzin osób z autyzmem
i Ma³gorzata Wokacz-Zaborowska  ekspertka ds. stosunków miêdzynarodowych i bezpieczeñstwa.
Magdalena Charbicka wyjani³a definicjê edukacji w³¹czaj¹cej oraz inkluzji spo³ecznej w szkole jako d³ugotrwa³ego procesu spo³ecznego i przemiany podmiotowej oraz zbiorowej. Powo³uj¹c siê na wzorzec amerykañski,
gdzie szko³y staj¹ siê placówkami inkluzyjnymi w ci¹gu piêciu lat, prelegentka odnios³a siê do sytuacji polskiej szko³y, która nie jest gotowa na proces
inkluzji. G³ówn¹ przyczyn¹ tej sytuacji jest nieprzystosowany do inkluzji system, poniewa¿ pañstwo nie mia³o okazji przejæ tego procesu. Dodatkowo
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brakuje chêci dzia³ania ze strony szko³y, rodzice czuj¹, ¿e robi im siê ³askê
oraz brakuje wzajemnego zaufania zarówno ze strony szko³y, jak i rodziców.
Ostatni argument Magdalena Charbicka przedstawi³a, powo³uj¹c siê na w³asne badania. Wniosek panelistki: istnieje ogromna potrzeba przystosowania
procesu inkluzji systemowej w polskiej szkole, a obecne dzia³ania, tj. próby
dekretacji inkluzji spo³ecznej i stworzenia przepisów  nie bêd¹ efektywne
z uwagi na potrzebê g³êbszych zmian.
Drug¹ prelegentk¹ by³a Ma³gorzata Wokacz-Zaborowska, która odpowiedzia³a na pytanie: Jak mo¿na zmieniæ polsk¹ szko³ê, by by³a przyjazna
osobom niepe³nosprawnym? Wed³ug panelistki jednym z najlepszych przyk³adów jest eksperymentalny gdañski projekt, powsta³y dziêki inicjatywie
rodziców dzieci z autyzmem, realizowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Szko³ê Podstawow¹ nr 69 w Gdañsku. Wykorzystano w nim
dowiadczenie Instytutu, w którym od lat funkcjonuje model terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci z autyzmem (przedszkole specjalne, edukacyjne), czyli edukacja w³¹czaj¹ca, wzorowana na amerykañskim orodku ze Springston.
W roku 2017 w Szkole Podstawowej nr 69 otwarto klasê specjaln¹ nauczania pocz¹tkowego dla czwórki dzieci z autyzmem, które funkcjonuj¹ wed³ug
indywidualnego modelu nauczania  ka¿de dziecko otrzyma³o indywidualny
plan lekcji, dopasowany do w³asnych mo¿liwoci. Jest on modyfikowany
zale¿nie od potrzeb, by zwiêkszyæ dziecku bezpieczeñstwo, komfort i stworzyæ mu warunki rozwoju. Przyk³adowo: jeli uczeñ ma lepszy czas, mo¿na mu dodaæ zajêcia w klasie równoleg³ej. W podsumowaniu prelegentka
zapowiedzia³a ci¹g dalszy projektu, jednak zale¿y on od wsparcia szko³y,
opiekunów naukowych, urzêdu miejskiego czy prezydenta Gdañska.
Agnieszka Kossowska przedstawi³a obecny cel nauczania szkolnego i cel,
jaki powinien byæ. G³ównym celem szko³y powinno byæ wsparcie dziecka
z orzeczeniem o specjalnym kszta³ceniu w d¹¿eniu do niezale¿noci. Panelistka wskaza³a, ¿e jeli w czasie rehabilitacji lub terapii uda siê z dzieckiem
wypracowaæ co nowego i jeli efekt ten zostanie powtórzony w szkole,
wówczas z czasem taki uczeñ szybciej bêdzie przyswaja³ i wykorzystywa³
wiedzê. Kontakty z rówienikami s¹ dodatkow¹ zalet¹, wspomagaj¹c¹ rozwój. Natomiast wspó³czesna szko³a realizuje nauczanie nastawione na wyniki nauczania, punktacji itd. Dlatego  wed³ug prelegentki  w obecnej strukturze szkolnej brakuje miejsca na dziecko z orzeczeniem o specjalnym
kszta³ceniu.
Kolejnym panelist¹ by³ dr Pawe³ Kubicki, który wyjani³ obecn¹ sytuacjê
w relacjach miêdzy rodzicami dzieci z niepe³nosprawnoci¹, nauczycielami
a dyrekcj¹ szko³y. Zreferowa³ on swoje obserwacje i dowiadczenia wynikaj¹ce z zaanga¿owania w omioletni projekt prowadzony przez nie istniej¹ce
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ju¿ Stowarzyszenie Niegrzeczne Dzieci. Wed³ug prelegenta obowi¹zuj¹ce obecnie w Polsce przepisy umo¿liwiaj¹ realizacjê edukacji w³¹czaj¹cej pod warunkiem dobrej woli i chêci ze strony dyrekcji szko³y (ze wzglêdu na umocowanie stanowiska). Panelista rozwa¿y³ te¿ relacje rodzic  dyrektor  nauczyciel:
 idealna sytuacja, urzeczywistniaj¹ca ideê edukacji w³¹czaj¹cej w polskiej szkole wystêpuje, gdy dyrektor wyra¿a zgodê, a rodzic jest zaanga¿owany, kompetentny i posiada kapita³ ekonomiczny/spo³eczny (kontakty),
samodzielnie staje siê mened¿erem dziecka z niepe³nosprawnoci¹;
 czêsto bywa, ¿e po stronie rodziców i dyrekcji nie ma dobrej woli 
wówczas przy przeciêtnie zainteresowanym dyrektorze, rodzice mog¹ byæ
zmêczeni walk¹ o realizacjê potrzeb dziecka;
 w klasach pocz¹tkowych 13 nauczyciel jest wa¿niejszy od dyrektora.
W tym przypadku prelegent przedstawi³ przyk³ad: Stowarzyszenie Niegrzeczne Dzieci pomog³o, by uczeñ realizowa³ edukacjê w³¹czaj¹c¹ w pierwszej
klasie. Nastêpnie okaza³o siê, ¿e ca³y proces co roku nale¿a³o powtarzaæ,
tak¿e na poziomie ministerstwa czy kuratorium, poniewa¿ nauczanie tego
ucznia by³o utrudniane.
Dr Kubicki zwróci³ równie¿ uwagê na problem wypalenia zawodowego
dyrektorów, nauczycieli, a szczególnie nauczycieli wspomagaj¹cych  porównuj¹c go do wypalenia pracowników socjalnych. Wniosek panelisty: Jeli
kto ma szczêcie, to dobrze, jak kto umie walczyæ, te¿ dobrze, a jak kto
ma pecha, to mo¿na mu niestety wspó³czuæ.
Sylwia M¹dra powo³a³a siê na w³asne dowiadczenia prowadzonych interwencji szkolnych dotycz¹cych rodziców i dyrekcji. Prelegentka przyzna³a
racjê dr. Kubickiemu, ¿e wiele zale¿y od szczêcia rodziców i dobrej woli
dyrekcji. Wed³ug panelistki konflikt miêdzy dwiema stronami zazwyczaj
wynika z odmiennej interpretacji prawa, a koñczy siê na próbie zdominowania drugiej strony, podwa¿aniu kompetencji oraz demonstrowaniu si³y. Czynnik ludzki bywa na tyle silny, ¿e przestaje siê mówiæ o praktycznych aspektach rozwi¹zania problemu ucznia. Sylwia M¹dra prowadzi interwencje,
rozpoczynaj¹c je od mediacji i dwóch podstawowych zasad, które s¹ szans¹
na wyjcie z konfliktu: aktywnego s³uchania i mówienia tyle, ile naprawdê
chcemy powiedzieæ. Propozycja prelegentki brzmia³a: by rodzic by³ kluczowym ogniwem w procesie inkluzji dziecka, wówczas skoñcz¹ siê interwencje. Podsumowuj¹c wyst¹pienie, panelistka przedstawi³a najwa¿niejsze
problemy: koniecznoæ reformy edukacyjnej i nauczania indywidualnego,
brak realizacji zaleceñ orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego, problematyka dowozu dziecka do i ze szko³y, brak interwencji w sytuacji przemocy wzglêdem ucznia z niepe³nosprawnoci¹ na terenie placówek edukacyjnych.
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Ostatni¹ prelegentk¹ w pierwszym panelu by³a Monika Mamulska, która wskaza³a przyczynê stworzenia petycji pt. Nie zamykajmy doros³ych
z niepe³nosprawnoci¹ w czterech cianach!. Jest ni¹ luka miêdzy rodzin¹,
szko³¹ a otoczeniem spo³ecznym (np. instytucje). Petycja to proba/¿¹danie
o doprecyzowanie przepisów reguluj¹cych nauczanie indywidualne uczniów
z niepe³nosprawnoci¹, tak aby by³o dostêpne na terenie szko³y. Autorka petycji zachêci³a równie¿ uczestników panelu do z³o¿enia podpisów pod dokumentem.
Chcemy ca³ego ¿ycia! Osoby z niepe³nosprawnociami o pokonywaniu
barier i samostanowieniu to nazwa drugiego panelu, który poprowadzili:
Agnieszka Warszawa  self-advocate (samorzeczniczka) w przestrzeni autyzmu i Grzegorz Zalewski  wydawca, dzia³acz na rzecz osób z niepe³nosprawnociami. Prelegentami byli: Jan Gawroñski  dwunastolatek ze spektrum
autyzmu, propagator akcji Ciche prawa; Agnieszka Filipkowska  dr nauk
humanistycznych i dzia³aczka spo³eczna; Katarzyna ¯eglicka  wspó³za³o¿ycielka i prezeska Stowarzyszenia Wenus z Milo, aktywistka na rzecz kobiet
z niepe³nosprawnoci¹; Magdalena Bielak-Kociñska  psycholog, g³ucha lektorka polskiego jêzyka migowego oraz Jakub Hartwich.
Jan Gawroñski w krótkim wyst¹pieniu podzieli³ siê z uczestnikami panelu swoimi dowiadczeniami osoby z autyzmem, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na bariery oraz bodce odpowiadaj¹ce za natê¿enie dwiêku.
Agnieszka Filipkowska, poruszaj¹ca siê na wózku elektrycznym, przedstawi³a w³asne dowiadczenia zwi¹zane z samostanowieniem. Jednym z negatywnych przyk³adów by³y zachowania osób, które niezale¿nie od sytuacji
zamiast zwracaæ siê bezporednio do panelistki  zwraca³y siê do osoby towarzysz¹cej, niejako ignoruj¹c prelegentkê. Dr Filipkowska podsumowa³a
wyst¹pienie wnioskiem, ¿e osoby niepe³nosprawne powinny domagaæ siê
swoich praw i byæ nieustêpliwe, poniewa¿ kulturalne zwracanie uwagi nie
przynosi rezultatów.
Trzeci¹ panelistk¹ drugiego dnia Kongresu by³a Katarzyna ¯eglicka, której wypowied odnosi³a siê do feminizmu i obecnej sytuacji kobiet z niepe³nosprawnoci¹. Wed³ug prelegentki nie ma feminizmu bez solidarnoci
i w³¹czenia do tego ruchu perspektyw kobiet z niepe³nosprawnoci¹ oraz
oddania im g³osu. Kobiety niepe³nosprawne maj¹ trudniejsz¹ sytuacjê ni¿
mê¿czyni z niepe³nosprawnoci¹ i kobiety sprawne, poniewa¿ aspekt kobiet niepe³nosprawnych ogranicza siê do ich niepe³nosprawnoci, s¹ ma³o
widoczne. Panelistka poruszy³a problem dostêpu do s³u¿by zdrowia i ³amania praw reprodukcyjnych  jednym z przyk³adów na poparcie tej tezy by³
przegl¹d dostosowania gabinetów ginekologicznych do potrzeb pacjentek
z niepe³nosprawnoci¹ ruchu, przeprowadzony przez Katarzynê Bierzanow307
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sk¹ w Lublinie w 2016 r. Sprawdzonych zosta³o 19 gabinetów, ¿aden z nich
nie by³ dostêpny dla wskazanych kobiet. Katarzyna ¯eglicka poruszy³a równie¿ temat przemocy. Jak mówi³a, kobiety niepe³nosprawne s¹ trzy razy bardziej nara¿one na przemoc w porównaniu z kobietami pe³nosprawnymi, mimo
¿e powszechnie uwa¿a siê, ¿e kobiety niepe³nosprawne nie maj¹ w sobie
seksualnoci.
W swoim wyst¹pieniu Magdalena Bielak-Kociñska poruszy³a w¹tek dzieci
z niepe³nosprawnoci¹ s³uchu w placówkach edukacyjnych. Zaproponowa³a, by do szko³y powszechnej uczêszcza³y dzieci g³uche, a w klasie by³ dostêpny t³umacz polskiego jêzyka migowego (PJM), nie t³umacz-asystent. Jak
poda³a panelistka, dziecko powinno uczestniczyæ w lekcjach wraz z pe³nosprawnymi dzieæmi, z którymi ma kontakt i mo¿e siê z nimi integrowaæ.
Natomiast obecnie s¹ jedynie dostêpni t³umacze-asystenci, którzy  wed³ug
prelegentki  ograniczaj¹ pe³en kontakt dziecka nies³ysz¹cego z rówienikami. Jak mówi³a Magdalena Bielak-Kociñska, dziecko powinno mieæ p³ynny
dostêp do dwóch wiatów  osób nies³ysz¹cych i osób s³ysz¹cych oraz wykorzystywaæ dwujêzycznoæ, czyli PJM i jêzyk polski. Najwiêksze ograniczenia
w realizacji propozycji panelistki s¹ zwi¹zane z kwestiami finansowymi oraz
szkoleniami dla t³umaczy.
Jakub Hartwich oceni³ polski system wsparcia osób niepe³nosprawnych.
Wed³ug panelisty system nie jest budowany od podstaw  brakuje zapewnienia minimum socjalnego osobom z niepe³nosprawnoci¹. System polski powinien byæ tworzony wed³ug zachodnich wzorców, które zapewniaj¹: zabezpieczenie finansowe osoby niepe³nosprawnej; us³ugi pielêgniarki i asystenta;
wizyty urzêdnika, który na podstawie rozmowy stara siê interweniowaæ, aby
zaspokoiæ potrzeby osoby niepe³nosprawnej w postaci na przyk³ad windy,
samochodu, rehabilitacji. Prelegent wyrazi³ kilkakrotnie nadziejê, ¿e zostanie reprezentantem osób niepe³nosprawnych w Polsce. Koñcz¹c wypowied,
doda³, ¿e protest osób niepe³nosprawnych w Sejmie RP, trwaj¹cy od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r., przyniós³ sukces w postaci uwiadomienia spo³eczeñstwa o potrzebach i problemach osób niepe³nosprawnych.
Trzeci panel pt. Co nas boli, co nas wkurza, co napawa lêkiem? O systemie wsparcia i przysz³oci doros³ych z niepe³nosprawnociami by³ prowadzony przez Katarzynê Bekasiak  wiceprezeskê Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieæ i Pomóc oraz £ukasza
Garczewskiego  wiceprezesa poznañskiego Stowarzyszeniana na rzecz Dzieci
i Doros³ych z Mózgowym Pora¿eniem Dzieciêcym ¯urawinka. Udzia³ w panelu wziê³y: Monika Cycling  radca prawny, cz³onkini zarz¹du Fundacji Toto
Animo, opiekunka niskofunkcjonuj¹cego syna z autyzmem; Iwona Hartwich;
Teresa Kamiñska-Lewiatan  polityczka, dzia³aczka zwi¹zkowa, by³a mini308

20.p65

308

19-07-15, 18:27

Sprawozdanie z paneli Centrum Chcemy ca³ego ¿ycia! na ogólnopolskim X Kongresie...

ster w rz¹dzie Jerzego Buzka; Jadwiga Król  radna Sejmiku Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, wiceprezeska Stowarzyszenia Serce za Umiech,
dzia³aj¹cego na rzecz miêdzy innymi osób z niepe³nosprawnoci¹; Monika
Lewandowska  przedsiêbiorczyni, autorka listu do Kai Godek; Dorota Próchniewicz  dziennikarka, redaktorka, autorka, dzia³aczka na rzecz popularyzacji wiadomoci autyzmu; Marzena Stanewicz  uczestniczka protestów w Sejmie
RP w 2014 i 2018 r.
£ukasz Garczewski rozpocz¹³ panel od wymienienia absurdów prawnych
dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów, na przyk³ad prawo
zmusza opiekunów do niepodejmowania pracy oraz brakuje rozwi¹zañ, co
zrobiæ z doros³¹ osob¹ niepe³nosprawn¹ po mierci opiekuna. Podsumowa³,
¿e marzy o kraju, gdzie niektórym grupom trzeba daæ wiêcej, by wszyscy
mieli tyle samo.
Pierwsz¹ panelistk¹ by³a Dorota Próchniewicz, która przedstawi³a swoj¹
sytuacjê: pracuj¹cego rodzica dziecka z autyzmem  bez prawa do wiadczeñ
przys³uguj¹cych dzieciom z niepe³nosprawnoci¹. Aby podj¹æ aktywnoæ
zawodow¹ i utrzymaæ dom, stworzy³a mikrosystem, na który sk³adaj¹ siê
miêdzy innymi: ró¿ne zajêcia wspomagaj¹ce funkcjonowanie dziecka oraz
wsparcie asystenta op³acanego z prywatnych funduszy  w czasie opieki asystenta nad dzieckiem prelegentka pracuje. Jak przyzna³a, w sytuacji jej rodziny dostêpnoæ us³ug instytucjonalnych jest prawie ¿adna  wci¹¿ nie przys³uguj¹ im specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, które mia³y byæ dedykowane
osobom z zaburzeniami psychicznymi, ze spektrum autyzmu itd. Elementami wspomagaj¹cymi dla rodziców w sytuacji podobnej do prelegentki 
wed³ug niej  móg³by byæ dostêp do: asystenta; rodowiskowego domu samopomocy; weekendowych orodków, gdzie dziecko mog³oby spêdzaæ czas;
mieszkalnictwa wspomaganego.
Nastêpnie Monika Cycling zwróci³a uwagê na rodowiskowe domy samopomocy (DS), które  zdaniem panelistki  s¹ pierwsz¹ potrzeb¹ instytucjonalnego wsparcia. Przyzna³a ona, ¿e osoby niesamodzielne po zakoñczeniu edukacji przebywaj¹ jedynie w domach rodzinnych, gdzie rodzic musi
zrezygnowaæ z pracy, by zaj¹æ siê dzieckiem. Brakuje ofert w zakresie kompetentnej opieki dostosowanej do doros³ych osób niepe³nosprawnych, a stawki pracowników DS-ów, zak³adów aktywnoci zawodowej (ZAZ) i warsztatów terapii zajêciowej (WTZ) s¹ na to zbyt niskie. Tymczasem wymienione
placówki powinny uczyæ treningu umiejêtnoci spo³ecznych, a opiekunom
daæ czas na wytchnienie. Monika Cycling opisa³a równie¿ swoje zaanga¿owanie na rzecz osób niepe³nosprawnych  widz¹c potrzebê zmian systemowych, zaanga¿owa³a siê w prace zespo³u powo³anego przez ministra W³adys³awa Kosiniak-Kamysza, zajmuj¹cego siê miêdzy innymi placówkami
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dziennymi dla osób niepe³nosprawnych. Przyzna³a, ¿e by³a jedyn¹ osob¹ zaanga¿owan¹ w tê sprawê, a z racji braku zainteresowania innych uczestników  zespó³ ostatecznie nie wypracowa³ nowych zmian. Prelegentka zwróci³a uwagê, ¿e w programie Za ¯yciem pojawi³y siê zapisy dotycz¹ce
placówek dziennych, które maj¹ byæ dostêpne dla osób z autyzmem i ze sprzê¿eniami  dziêki temu rozwi¹zaniu rodzicom zapewnia siê wytchnienie,
a dziecko, uczestnicz¹c w terapii, rozwija siê. Poza tym stwierdzi³a, ¿e potrzeba zmian w nastêpuj¹cych sprawach: finansowanie pobytu z 1200 z³ do
4500 z³ na jednego uczestnika placówki dziennej; stworzenie ma³ych placówek poni¿ej 15 osób, standard opieki 1:1, czyli jeden pielêgniarz/asystent
wspomaga jedn¹ osobê niepe³nosprawn¹. Na zakoñczenie panelistka doda³a, ¿e jej fundacja stworzy³a placówkê dla 5 uczestników  uczêszcza do niej
jej dziecko i efekty s¹ obiecuj¹ce.
Teresa Kamiñska-Lewiatan poruszy³a kilka kwestii zwi¹zanych z brakiem
rozwi¹zañ systemowych dla osób z niepe³nosprawnoci¹ po 18 r.¿. Przyzna³a, ¿e musz¹ zaistnieæ rozwi¹zania na poziomie ustawowym:
 matka dziecka z niepe³nosprawnoci¹ mo¿e byæ zawodow¹ opiekunk¹
 oznacza to wynagrodzenie dla opiekuna za wykonan¹ pracê oraz przyznanie odrêbnego wiadczenia osobie niepe³nosprawnej z tytu³u niepe³nosprawnoci. Zawód opiekuna powinien zak³adaæ uprawnienia pracownika, na przyk³ad do urlopu  w tym czasie nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ oddania dziecka/
doros³ego pod opiekê;
 wydzielenie zdrowotnego ubezpieczenia opiekuñczego;
 wsparcie powinno siê zapewniæ ca³ej rodzinie  tak¿e rodzicom, rodzeñstwu, którzy powinni byæ objêci wsparciem psychoterapeuty oraz mieæ
mo¿liwoæ uczestnictwa w ró¿nych szkoleniach.
Monika Lewandowska z kolei podzieli³a siê swoim dowiadczeniem napisania listu2 do polityk Kai Godek, który zosta³ opublikowany w mediach,
i pozytywnych konsekwencji swojego dzia³ania. Zachêci³a uczestników panelu do g³onego mówienia o problemach ¿ycia z osob¹ niepe³nosprawn¹.
Jak argumentowa³a, dziêki temu s¹siedzi, ksiê¿a, w³adze miasta dowiedz¹ siê
o potrzebach rodzin z niepe³nosprawnoci¹. Na podstawie w³asnego dowiadczenia panelistka wyrazi³a przekonanie, ¿e ludzie s¹ chêtni do pomocy, poniewa¿ taki by³ odzew na jej list.
W wyst¹pieniu Marzeny Stanewicz zosta³a poruszona tematyka ubezw³asnowolnienia osób niepe³nosprawnych. Odwo³uj¹c siê do w³asnych dowiadczeñ matki dziecka niepe³nosprawnego, prelegentka stwierdzi³a, ¿e pañstwo
2
List mo¿na przeczytaæ na stronie: wyborcza.pl/7,95891,23192415,oczekuje-z-niecierpliwoscia-naodpowiedz od-kai-godek.html (dostêp: 4.09.2018).
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dyskryminuje osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ po ukoñczeniu przez
nie 18 r.¿., skazuj¹c je na ubezw³asnowolnienie i ca³kowit¹ zale¿noæ od osób
trzecich przy próbie rozwi¹zania najmniejszych spraw. Na poparcie tej tezy
poda³a kilka przyk³adów, w tym miêdzy innymi:
 gdy osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wystêpuje do s¹du
o ubezw³asnowolnienie czêciowe  automatycznie staje siê ubezw³asnowolniona ca³kowicie, a to narusza jej godnoæ cz³owieka;
 z braku ubezw³asnowolnienia syna prelegentki, szpital odmówi³ mu
leczenia. Pe³nomocnictwo Marzeny Stanewicz nie by³o skuteczne, poniewa¿
 jak wskaza³a  szpital wprowadzi³ wewnêtrzne procedury, naciskaj¹c na to,
by osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ by³y ca³kowicie ubezw³asnowolnione.
Panelistka wskaza³a na ma³o popularne rozwi¹zanie, bêd¹ce przeciwieñstwem ubezw³asnowolnienia  by to rodzic by³ kuratorem niepe³nosprawnego dziecka. Aby tak siê sta³o, jeden lub oboje rodziców wystêpuj¹ do s¹du,
który mo¿e wydaæ stosowne owiadczenie dla rodziców jako kuratorów dziecka. Monika Stanewicz przypomnia³a równie¿, ¿e do Sejmu RP wielokrotnie
wp³ywa³ projekt ustawy dotycz¹cy zmian ubezw³asnowolnienia i zostawa³
odrzucony. Jak doda³a, jednym z postulatów protestu by³ punkt, w którym
rodzice domagaj¹ siê, by po ukoñczeniu przez dziecko 18 r.¿. rodzic automatycznie stawa³ siê jego opiekunem medycznym. Argumentem jest to, ¿e rodzice najlepiej znaj¹ potrzeby osoby niepe³nosprawnej.
Jadwiga Król przedstawi³a swoje spojrzenie opiekuna prawnego, twierdz¹c, ¿e wchodz¹c w doros³oæ osoba niepe³nosprawna staje siê niewidoczna
dla pañstwa. Panelistka przytoczy³a przyk³ad stowarzyszenia z Gdañska, które
wybudowa³o orodek dla dwunastu osób z autyzmem wraz z opiekunami,
korzystaj¹c z po¿yczki bankowej  placówka od roku nie funkcjonuje z powodu braku funduszy i obowi¹zku sp³aty po¿yczek. Wed³ug prelegentki pañstwo powinno op³acaæ ca³odobowe domy wspomagane.
Po wys³uchaniu poprzedniczek, Iwona Hartwich rozpoczê³a wypowied
od odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tego wszystkiego d³ugo w Polsce nie
bêdzie?. Zdaniem panelistki protestuj¹cy mówili o tych sprawach wielokrotnie na spotkaniach z ministrami przy okr¹g³ym stole, ale ich postulaty
nie s¹ brane pod uwagê przez ekipy rz¹dz¹ce. Liderka grupy protestuj¹cej
w Sejmie stwierdzi³a, podobnie jak Jakub Hartwich, ¿e od zapewnienia minimum socjalnego dla osób niepe³nosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji buduje siê w krajach europejskich systemy wsparcia  dlatego
jeli ten postulat nie zostanie spe³niony, grupa ta nie bêdzie mia³a mo¿liwoci usamodzielnienia siê i niezale¿nego ¿ycia. Prelegentka przypomnia³a tak¿e list pt. 84% cz³owieka  napisany do minister rodziny, pracy i polityki
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spo³ecznej El¿biety Rafalskiej, w którym zapytano, dlaczego osoba niepe³nosprawna ma otrzymywaæ 84% najni¿szej renty z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Odpowied ministerstwa  zdaniem Iwony Harwich  by³a lakoniczna i wskazywa³a na brak planów zmian w tym zakresie. Panelistka
zaapelowa³a do uczestników Centrum, by ka¿dy z nich wys³a³ ten list ponownie do minister Rafalskiej. To dzia³anie ma na celu zobligowaæ rz¹d do
obliczenia minimum socjalnego dla rodziny z niepe³nosprawnoci¹.
Podczas panelu pojawi³y siê propozycje:
 stworzenia grupy osób niepe³nosprawnych, która bêdzie apolitycznie
startowaæ w wyborach parlamentarnych, tym samym mo¿e walczyæ o swoje
prawa  propozycja prowadz¹cej panel Katarzyny Bekasiak;
 stworzenia akcji w mediach spo³ecznociowych na wzór akcji metoo,
która odnosi³aby siê do rodzin z niepe³nosprawnoci¹. Celem akcji by³oby
edukowanie spo³eczeñstwa, jak ¿yje siê z dzieckiem niepe³nosprawnym, jakie s¹ potrzeby dziecka i rodziny wynikaj¹ce z niepe³nosprawnoci itd.
Raport pt. Systemowo podzielone, systemowo wykluczane. Krótki raport o sytuacji opiekunek i osób z niepe³nosprawnociami wyg³osi³ Rafa³
Bakalarczyk  dr nauk spo³ecznych w zakresie polityki publicznej, dzia³acz
spo³eczny. Prelegent uzasadni³ tytu³ wyst¹pienia zjawiskiem feminizacji opieki
nad dzieæmi, osobami z niepe³nosprawnoci¹ czy seniorami. Dr Bakalarczyk
wskaza³ kilka kwestii:
 rynek pracy  ze wzglêdu na brak miejsc pracy, pañstwo motywuje
kobiety do dezaktywizacji zawodowej po urodzeniu dziecka;
 rola mê¿czyzn w opiece  zale¿y od zdefiniowania pojêcia opieki.
Jeli cis³y wymiar opieki (pielêgnacja, pomoc osobista) nale¿y z definicji do
kobiety, wtedy dodatkowe wymiary opieki (transport, podnoszenie, zwi¹zane z si³¹ fizyczn¹) s¹ przyporz¹dkowane mê¿czynie. Mê¿czyni coraz czêciej sprawuj¹ opiekê nad starszymi rodzicami, co bêdzie nieuniknionym zjawiskiem;
 socjalizacja  system edukowania, aspekt wychowawczy i kulturowy
przygotowania do ról spo³ecznych k³adzie znaczny nacisk, by to wobec kobiet kierowano oczekiwania opiekuñcze. Gdy opieka spada na mê¿czyzn,
powszechnie t³umaczy siê to zagubieniem mê¿czyzn w tej roli;
 feminizacja opieki a emigracja  problem Polek, które jako opiekunki
pracuj¹ za granic¹, natomiast w Polsce rola opiekunki bywa najczêciej zwi¹zana z szar¹ stref¹ i jest przewa¿nie wykonywana przez kobiety z Ukrainy.
Prelegent omówi³ równie¿ wymiary wykluczenia opiekunek i opiekunów:
 finansowy  niewystarczaj¹ce rodki w porównaniu z wydatkami, otrzymywane wiadczenia s¹ za niskie;
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 zawodowy  opieka wymaga ca³kowitej rezygnacji z pracy, ale nawet
jeli uda siê ³¹czyæ opiekê i pracê, wówczas opiekun podlega ró¿nym obci¹¿eniom, ograniczeniom, przeci¹¿eniom zwi¹zanym z prac¹ czy wydatkami
na opiekê zastêpcz¹;
 zdrowotny  przeci¹¿enie z braku wspomaganej opieki, opiekunowie
w Polsce maj¹ trudnoci z korzystaniem z podstawowych praw do opieki
zdrowotnej  czêæ opiekunów jest z niej wykluczona;
 psychospo³eczny  izolacja opiekuna, os³abienie kontaktów towarzyskich.
Wed³ug dra Bakalarczyka pañstwo polskie przez nieudoln¹ politykê
kszta³towania wsparcia dokona³o wewn¹trz rodowiska opiekunów podzia³ów natury prawnej  zale¿nie od wieku nabycia niepe³nosprawnoci podopiecznego, opiekunowie wpadaj¹ w osobne systemy wsparcia:
 opiekunowie osób zale¿nych, których niepe³nosprawnoæ powsta³a
przed 16 r.¿., otrzymuj¹ 1477 z³ netto. Osób tych jest oko³o 117 tys. wed³ug
ministerialnych statystyk;
 opiekunowie uprawieni do renty lub emerytury  z tytu³u sprawowania opieki nie otrzymuj¹ ¿adnego wsparcia. Otrzymuj¹ zabezpieczenie na
przyk³ad emerytalne, ale to wynika z wypracowanych lat. Nie ma statystyk
na temat liczebnoci tej grupy, wiadomo jedynie, ¿e jest 40 tys. tego typu
matek na emeryturach;
 opiekunowie osób, które sta³y siê niepe³nosprawne po 18 i 25 r.¿. (dziecko doros³e po wypadku i seniorzy) otrzymuj¹ dwa rodzaje wiadczeñ: 520 z³
za cenê ca³kowitej rezygnacji z pracy, przy kryterium dochodowym 764 z³
i braku zasady z³otówka za z³otówkê. Nawet jeli opiekun opiekuje siê
dwiema osobami, to wiadczenia zawsze bêd¹ wysokoci równej 520 z³;
 opiekunowie, którzy nie pobieraj¹ ¿adnych wiadczeñ  o tej grupie
niewiele wiadomo;
 pracuj¹cy opiekunowie  pañstwo nie wspomaga ich finansowo.
Pojawiaj¹ siê równie¿ inne ograniczenia, na przyk³ad w systemie pomocy
spo³ecznej nie uwzglêdnia siê dodatkowego obci¹¿enia opiekuna i zaanga¿owania, jeli opieka wymaga wiêcej ni¿ jednej osoby oraz brak obowi¹zku
alimentacyjnego ze strony pañstwa w sytuacjach, gdy na przyk³ad synowa
opiekuje siê teciem.
Podsumowuj¹c wyst¹pienie, prelegent stwierdzi³, ¿e rodowisko opiekunów jest na tyle podzielone, ¿e trudno bêdzie zmieniæ system. Jednak prób¹
jego naprawy mo¿e byæ minimalizowanie ró¿nic miêdzy grupami, ujednolicenie wsparcia, aby poszerzyæ prawa grupy opiekunów osób niepe³nosprawnych.
X Kongres Kobiet by³ wydarzeniem integruj¹cym i spajaj¹cym czêæ rodowiska osób z niepe³nosprawnoci¹, w g³ównej mierze przez dzielenie siê
313

20.p65

313

19-07-15, 18:27

Angelika Greniuk

dowiadczeniami, wskazanie najwa¿niejszych problemów i potrzebnych
zmian, zaprezentowanie propozycji zmian oraz sprawozdanie z prób wdro¿enia tych zmian. To wielki plus inicjatywy.
Podczas paneli poruszono wiele istotnych tematów, jednak w ograniczonym czasie, dlatego zabrak³o pog³êbienia czêci wypowiedzi, z niektórych
za mo¿na by³o zrezygnowaæ na rzecz mo¿liwoci zag³êbienia siê w pewne
tematy, przedstawienia badañ, statystyk itd. Dodatkowo tematyka spektrum
autyzmu by³a nadreprezentowana w porównaniu z innymi niepe³nosprawnociami.
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KAMILA ALBIN  mgr, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczy w projektach badawczych dotycz¹cych ró¿nych aspektów niepe³nosprawnoci, realizowanych na Akademii
Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagielloñskim, Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczy³a m.in. w projektach: Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe³nosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki spo³ecznej wobec niepe³nosprawnoci, Open Art  sztuka wspó³czesna dla
wszystkich, To¿samoæ i status t³umaczy z dysfunkcj¹ wzroku, AudioMovie  Kino dla Wszystkich. Zainteresowania: studia o niepe³nosprawnoci, przek³ad audiowizualny (audiodeskrypcja), spo³eczny wymiar technologii informacyjno-komunikacyj-nych.
PAULINA ANIKIEJ  mgr, psycholog, zainteresowania naukowe obejmuj¹ problematykê relacji rodzinnych i funkcjonowania rodziny zarówno
w zdrowiu, jak i w chorobie. Prowadzi badania dotycz¹ce funkcjonowania
pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi i ich rodzin. Jest asystentem
w Poradni Psychologicznej Rzadkich Chorób Genetycznych w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego, gdzie spotyka siê z rodzicami i ich
dzieæmi z rzadkimi chorobami uwarunkowanymi genetycznie.
ANNA MONIKA DOMYS£AWSKA  studentka wzornictwa na Akademii
Sztuk Piêknych w Gdañsku. Projektantka dzia³aj¹ca w nurcie empathic
design, design thinking i human centered design. Od trzech lat wspó³pracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego oraz z Poradni¹
Psychologiczn¹ Genetycznych Chorób Rzadkich przy projektach dedykowanych indywidualnym potrzebom pacjentów.
IRYNA DROZD  mgr, doktorantka na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rzeszowie. Zainteresowania: socjologia problemów spo³ecznych, patologie spo³eczne,
niepe³nosprawnoæ, praca socjalna.
RAFA£ DZIURLA  mgr, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, psycholog i trener pracy w Polskiej Fundacji Pomocy
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Dzieciom Niedos³ysz¹cym  ECHO oraz prezes Zarz¹du Polskiej Unii
Zatrudnienia Wspomaganego. Podejmuje zagadnienia badawcze zwi¹zane m.in. z jakoci¹ ¿ycia i rehabilitacj¹ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, a tak¿e kulturow¹ interpretacj¹ niepe³nosprawnoci. Jest autorem
i wspó³autorem publikacji naukowych z zakresu psychologii rehabilitacyjnej i rozwoju cz³owieka oraz opracowañ i programów szkoleñ dla
specjalistów pracuj¹cych w obszarze poprawy jakoci ¿ycia osób niepe³nosprawnych i wykluczonych spo³ecznie.
EWA GIERMANOWSKA  dr hab., socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê
w socjologii pracy, polityce publicznej z zakresu rynku pracy i zatrudnienia.
Jej zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê w du¿ej mierze na problematyce zatrudnienia m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych. Autorka publikacji
naukowych, ekspertyz i analiz w wymienionych obszarach zainteresowañ.
ANGELA GRENIUK  absolwentka studiów dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. G³ówne zainteresowania to emancypacja osób z niepe³nosprawnoci¹, ruchy spo³eczne Niezale¿nego ¯ycia
i osób niepe³nosprawnych. Zawodowo zwi¹zana z tematyk¹ niepe³nosprawnoci od 2015 r.
BOGNA KIETLIÑSKA  dr nauk spo³ecznych, historyk sztuki, adiunkt
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹ zagadnienia zwi¹zane z socjologi¹ i antropologi¹ przestrzeni (obecnie g³ównie teatralnej), badaniami
wizualnymi, etnografi¹ wielozmys³ow¹ oraz partycypacj¹ spo³eczn¹ wspieran¹ przez narzêdzia GIS. Specjalizuje siê w metodologii badañ jakociowych oraz w badaniach diagnostycznych i ewaluacyjnych. Jest autork¹
lub wspó³autork¹ kilkunastu publikacji, w tym artyku³ów w czasopismach
zagranicznych i krajowych, referatów konferencyjnych, g³ównie z dziedziny socjologii i antropologii miasta. Poza prac¹ na Uniwersytecie powiêca swój czas Fundacji Obserwatorium ¯ywej Kultury  Sieæ Badawcza, której celem jest prowadzenie szeroko rozumianych badañ kultury.
MATEUSZ KONIECZNY  mgr, socjolog, animator, trener. Ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski. W ramach programu Erasmus+ studiowa³ na Freie
Universität w Berlinie. Obecnie doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Za³o¿yciel Manufaktury Przy316
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sz³oci  organizacji wspieraj¹cej m³odych ludzi w kszta³towaniu cie¿ki
edukacyjnej i zawodowej. Nagrodzony przez Marsza³ka Województwa
£ódzkiego za osi¹gniêcia artystyczne i promocjê województwa ³ódzkiego (2008) oraz osi¹gniêcia naukowe (2016). Laureat 8. edycji Konkursu
dla Animatorów Spo³ecznych im. Heleny Radliñskiej (2014).
JOANNA KOWALSKA  dr, psycholog, starszy wyk³adowca na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Jej zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³
spo³ecznych i kulturowych aspektów niepe³nosprawnoci. Zajmuje siê
badaniami dotycz¹cymi m.in. kszta³towania i mo¿liwoci modyfikacji
postaw, stereotypów i uprzedzeñ wobec ró¿nych grup osób z niepe³nosprawnoci¹. Jest autork¹ publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianej psychologii rehabilitacyjnej, a tak¿e wspó³redaktorem ksi¹¿ki Kultura a zdrowie i niepe³nosprawnoæ (2018).
PIOTR KRZYSZTOFIAK  mgr, surdopedagog, psycholog kliniczny i zdrowia. Nauczyciel i wychowawca dzieci i m³odzie¿y g³uchej w Instytucie
G³uchoniemych. Lektor polskiego jêzyka migowego. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS Uniwersytetu Humanistycznospo³ecznego. Wspó³pracuje z Pracowni¹ Badañ nad Polskim Jêzykiem
Migowym i Komunikacj¹ G³uchych przy Katedrze Psychologii Zdrowia
i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje siê badaniami dotycz¹cymi psychologicznych aspektów funkcjonowania osób g³uchych i s³abos³ysz¹cych w spo³eczeñstwie.
KATARZYNA LIS  dr, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pe³nomocnik Rektora ds. Osób Niepe³nosprawnych, cz³onek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. G³ówne zainteresowania naukowo-badawcze dotycz¹ osób z niepe³nosprawnoci¹ oraz zarz¹dzania
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.
ARKADIUSZ MAÑSKI  dr, psycholog, logopeda, adiunkt w Zak³adzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdañskiego oraz
pracownik Poradni Psychologicznej Rzadkich Chorób Genetycznych
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ funkcjonowanie osób z rzadkimi chorobami genetycznymi, wykorzystywanie metod multisensorycznych w terapii tych osób
oraz rozwijanie zdolnoci poznawczych u dzieci z niepe³nosprawnoci¹
na pod³o¿u genetycznym.
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JAKUB NIEDBALSKI  dr hab., socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny
zatrudniony w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarz¹dzania Instytutu
Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego. Specjalizuje siê w komputerowej
analizie danych jakociowych, metodach badañ jakociowych, zagadnieniach socjologii niepe³nosprawnoci i socjologii sportu. Prowadzi badania powiêcone aktywizacji spo³ecznej osób z niepe³nosprawnoci¹, a tak¿e
dotycz¹ce sytuacji rodzin z osobami niepe³nosprawnymi, w tym podmiotów oraz instytucji je wspomagaj¹cych. Jest autorem kilkudziesiêciu publikacji naukowych powiêconych problematyce niepe³nosprawnoci,
pomocy spo³ecznej, a tak¿e metodologii badañ jakociowych.
ANTONINA OSTROWSKA  prof. dr hab., socjolog medycyny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kierownik Zespo³u Badania Warunków
¯ycia i Spo³ecznych Podstaw Zdrowia. G³ówne sfery jej naukowej aktywnoci koncentruj¹ siê wokó³ zagadnieñ socjologii zdrowia, choroby
i niepe³nosprawnoci, a tak¿e funkcjonowania opieki zdrowotnej. Jest
autorem i wspó³autorem wielu badañ i publikacji z zakresu tej problematyki, w tym 16 ksi¹¿ek. Wa¿niejsze publikacje ksi¹¿kowe to: Jak
rozmawiaæ z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej (red.
2017), Niepe³nosprawni w spo³eczeñstwie 19932013 (2015), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy (red. 2014),
Zró¿nicowanie spo³eczne a zdrowie (2009), Styl ¿ycia a zdrowie (1999),
mieræ w dowiadczeniu jednostki i spo³eczeñstwa (1997, 2005), Kultura
zdrowotna spo³eczeñstwa polskiego (1994).
MARIA AGNIESZKA PASZKOWICZ  dr nauk ekonomicznych, pracuje na
Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje siê aktywizacj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹ oraz wsparciem technicznym osób z niepe³nosprawnociami, a tak¿e
polityk¹ publiczn¹, rynkiem pracy, capability approach.
MARIOLA RAC£AW  dr hab., socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowanych
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej g³ówne pola zainteresowañ badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia siê i niepe³nosprawnoci, a tak¿e analizy polityki rodzinnej i ludnociowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artyku³ów, publikacji naukowych oraz analiz
i ekspertyz dotycz¹cych obszaru pomocy spo³ecznej, polityki rodzinnej
i ludnociowej. Wspó³za³o¿ycielka i wiceprzewodnicz¹ca Sekcji Socjologii Niepe³nosprawnoci PTS. Laureatka 2. edycji Konkursu o nagrodê
im. profesor El¿biety Tarkowskiej na pracê naukow¹ dotycz¹c¹ ubóstwa
i wykluczenia spo³ecznego.
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JANUSZ RYMANIAK  dr, pracownik naukowy Katedry Zarz¹dzania Wy¿szej Szko³y Bankowej w Gdañsku. Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê na problemach zarz¹dzania prac¹ (reistyczna koncepcja pracy) oraz
podejcia systemowego, procesowego i zasobowego w organizacjach. Praktyk gospodarczy, autor i wykonawca restrukturyzacji du¿ych zak³adów
przemys³owych w Polsce i na Litwie. Wspó³organizator Lokalnych Grup
Dzia³ania (LGD) w programie LEADER.
MARTA SA£KOWSKA  dr socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Naukowo zajmuje siê problematyk¹ niepe³nosprawnoci
i ró¿norodnoci. Specjalizuje siê w zagadnieniach dotycz¹cych sytuacji
osób z niepe³nosprawnoci¹ i ich bliskich, a tak¿e problematyk¹ piêtna,
dewiacji i wykluczenia spo³ecznego. Wspó³pracuje z Biurem Rzecznika
Praw Obywatelskich przy realizacji badañ zwi¹zanych z prawami osób
z niepe³nosprawnoci¹. Cz³onkini zespo³u monitoruj¹cego wdra¿anie Konwencji Praw Osób z Niepe³nosprawnociami w wybranych instytucjach
centralnej administracji publicznej w Polsce. Autorka ksi¹¿ki Matka Downa. Piêtno. Znaczenia. Strategie, wydanej w 2015 r.
LIA SAYADYAN  doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem rozprawy doktorskiej jest Sytuacja kobiet z niepe³nosprawnoci¹ w Armenii: bariery uczestnictwa spo³ecznego i stereotypy
jako decyduj¹ce wskaniki wykluczenia. Obecnie zajmuje siê problematyk¹ kobiet z niepe³nosprawnoci¹, szczególnie koncentruj¹c siê na kwestiach pe³nienia przez nie ról spo³ecznych z perspektywy kulturowej oraz
spo³ecznej. Jest absolwentk¹ Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (studia magisterskie) oraz Pañstwowego Uniwersytetu Lingwistycznego im.
W. Brusowa w Erywaniu (studia licencjackie). Zakres jej zainteresowañ
naukowych to: nauki spo³eczne, stosunki miêdzykulturowe, jêzykoznawstwo oraz translatoryka, pedagogika.
KAROLINA SZAJKOWSKA  mgr in¿., doktorantka w Katedrze Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji Politechniki Poznañskiej.
BEATA SZLUZ  dr hab. prof. UR. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zak³adu Socjologii Rodziny i Problemów Spo³ecznych; kierownik studiów doktoranckich z zakresu socjogii;
prezes Fundacji na rzecz Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Societatis. Zainteresowania naukowe: socjologia rodziny, socjologia problemów spo³ecznych, praca socjalna.
319

21.p65

319

19-07-15, 18:29

Nasi Autorzy

PIOTR TOMASZEWSKI  dr hab., psycholingwista, badacz jêzyka migowego i kultury spo³ecznoci g/G³uchych, adiunkt Wydzia³u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiaj¹ siê
wokó³ badañ nad struktur¹ polskiego jêzyka migowego (PJM), przyswajaniem jêzyka migowego i mówionego (w formie pisanej i mówionej) przez
dzieci g³uche w ró¿nych warunkach stymulacji jêzykowej. Jest wspó³redaktorem prac zbiorowych: Kulturowe i spo³eczne aspekty niepe³nosprawnoci (2015), New Ideas in Studying and Supporting the Development of
Exceptional People (2009), autorem monografii Fonologia wizualna polskiego jêzyka migowego (2010) oraz wielu artyku³ów powiêconych problematyce rozwoju psychicznego dziecka g³uchego, dwujêzycznej edukacji uczniów g³uchych, a tak¿e badaniom nad struktur¹ gramatyczn¹ PJM.
By³ stypendyst¹ Fundacji Fulbrighta w Gallaudet University w Waszyngtonie. Jest kierownikiem Pracowni Badañ nad Polskim Jêzykiem Migowym i Komunikacj¹ G³uchych w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii UW.
RADOS£AW WIECZOREK  mgr, psycholog, absolwent Wydzia³u Psychologii UW ze specjalizacj¹ z psychologii ogólnej. Wspó³autor kilku tekstów powiêconych problematyce funkcjonowania spo³ecznoci g/G³uchych w kontekcie kultury.
AGNIESZKA WO£OWICZ  dr nauk humanistycznych, pedagog, psycholog kliniczny. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wspó³pracowniczka Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Ekspertka wielu organizacji pozarz¹dowych. Cz³onkini Special Interest
Research Group on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities,
IASSIDD. Autorka publikacji dotycz¹cych kobiet z niepe³nosprawnoci¹, aktualnie prowadzi badania na temat macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Dzia³aczka spo³eczna i sojuszniczka osób
z niepe³nosprawnociami w dzia³aniach na rzecz implementacji za³o¿eñ
Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych.
EL¯BIETA ZAKRZEWSKA-MANTERYS  prof. dr hab., socjolog. Pracuje
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Aksjologii Ogólnej i Socjologii Moralnoci. Zajmuje siê
metodologi¹ nauk spo³ecznych oraz problematyk¹ niepe³nosprawnoci.
Jest autork¹ wielu artyku³ów naukowych i popularnonaukowych oraz
kilku monografii powiêconych tej problematyce.
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dla Autorów
Warunki przyjêcia tekstu
Redakcja Societas/Communitas przyjmuje artyku³y naukowe z dziedziny nauk spo³ecznych; zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne oraz powiêcone omówieniom wyników badañ empirycznych (ilociowych i jakociowych).
Artyku³y nie powinny przekraczaæ 25 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków na stronie, czyli ok. 30 wierszy, 60 znaków w wierszu), a doniesienia z badañ i komunikaty nie powinny przekraczaæ 15 stron. Teksty nale¿y poprzedziæ abstraktami (maks. 150 s³ów) oraz
list¹ pojêæ kluczowych (od 3 do 5) w jêzyku polskim i angielskim. Recenzje
i polemiki mog¹ mieæ do 10 stron. Niezbêdne s¹ krótkie informacje o autorze.
Wszystkie teksty prosimy dostarczaæ w formie elektronicznej na adres
redakcji societas@isns.uw.edu.pl.

Recenzje i przyjêcie do druku
Poszczególne numery pisma maj¹ charakter monotematyczny. Do druku
kwalifikowane s¹ prace oryginalne, wczeniej niepublikowane, tak¿e wykraczaj¹ce poza temat danego numeru, a przedstawiaj¹ce doniesienia z warsztatów badawczych. Redakcja uznaje zg³oszenie tekstu, który zosta³ jednoczenie zg³oszony do druku w innym miejscu, za nieetyczne. Redakcja zastrzega
sobie prawo zwrotu prac, które s¹ niezgodne z profilem pisma, jak równie¿
decyzji o kolejnoci i terminie ewentualnego druku tekstów zg³oszonych
a niezamówionych, o czym osoby zainteresowane bêd¹ informowane na bie¿¹co. Wszystkie artyku³y naukowe s¹ recenzowane przez dwóch, a w uzasadnionych wypadkach przez trzech niezale¿nych recenzentów z zachowaniem anonimowoci. Ostateczn¹ decyzjê o publikacji oraz zalecenia co do
ewentualnych poprawek przekazuje Autorowi redaktor prowadz¹cy dany
numer, po akceptacji zespo³u redakcyjnego.
Autor otrzymuje egzemplarz autorski.
Raz w roku na stronie internetowej pisma jest publikowana lista recenzentów.
SOCIETAS/COMMUNITAS 2-2 (26-2) 2018
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Zjawiska ghostwriting1 i guest authorship2 s¹ przejawem nierzetelnoci
naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj¹ce autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dlatego te¿ do ka¿dego tekstu nale¿y do³¹czyæ owiadczenie, ¿e Autor jest jedynym autorem tekstu lub ujawniæ wk³ad osób trzecich (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod,
protoko³u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Format tekstu
 Artyku³y zamówione i niezamówione przez Redakcjê powinny byæ nades³ane w wersji anonimowej z osobn¹ stron¹, na której znajduje siê imiê i nazwisko Autora/Autorki i krótka notka wskazuj¹ca stopieñ (tytu³) naukowy,
miejsce pracy i zainteresowania naukowe.
 Po tytule artyku³u powinien byæ zamieszczony abstrakt (150 s³ów
w jêzyku polskim i angielskim) oraz maksymalnie 5 s³ów kluczowych (w jêzyku polskim i angielskim).
 Tytu³ i podtytu³ oraz ródtytu³y powinny byæ pisane zwyk³¹ czcionk¹
(odpowiednio 16, 14 i 12); prosimy nie boldowaæ, nie podkrelaæ, nie u¿ywaæ innych znaków utrudniaj¹cych formatowanie.
 Tekst powinien byæ napisany czcionk¹ w rozmiarze 12, Times New
Roman, z podwójnym odstêpem, akapity zaznaczone tabulatorem.
 Tabele, diagramy, rysunki musz¹ mieæ kolejne numery, tytu³y i podane ród³a.
Tabele powinny byæ sformatowane jak najprociej; rozmiar czcionki 11 lub 10.
 Adresy bibliograficzne w tekcie wed³ug wzoru: (Kowalski 1999: 12).
 Na koñcu powinna byæ umieszczona bibliografia wed³ug wzoru:
 Szczepañski J. (1972), Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa: PWN.
Jeli trzeba podaæ rok pierwszego wyd., wtedy Szczepañski J. (1972[1963]).
 wida-Ziemba H. (2006), Indywidualizm m³odych a wiê spo³eczna,
Societas/Communitas 1: 27144.
 Winch P. (1992), Rozumienie spo³eczeñstwa pierwotnego, prze³. T. Szawiel,
w: Mokrzycki E. (red.), Racjonalnoæ i styl mylenia, Warszawa: IFiS PAN,
s. 242295.
1
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy kto wniós³ istotny wk³ad w powstanie publikacji,
ale nie ujawniono jego udzia³u jako jednego z autorów lub nie wskazano jego roli w podziêkowaniach
zamieszczonych w publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).
2
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia³ autora jest znikomy lub w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó³autorem publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).
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 Dla zapewnienia podwójnej anonimowoci procesu recenzyjnego odes³ania do publikacji w³asnych Autora/Autorki w egzemplarzu recenzowanym
powinny byæ oznaczone jako (Autor/ka: 12), a pozycje Autora/Autorki usuniête z bibliografii.
 Przypisy w tekcie powinny byæ zamieszczone na dole strony.
Teksty niespe³niaj¹ce powy¿szych warunków nie bêd¹ akceptowane
i poddawane recenzji. Powy¿sze zasady dotycz¹ równie¿ numerów wydawanych w jêzyku angielskim.
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹ siê obok
siebie wypowiedzi nale¿¹ce czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem, zaliczane do ró¿nych
dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim wspólnym pytaniem, narodzi³y siê w rodowisku pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to rodowisko szczególne,
w³anie ze wzglêdu na wielokierunkowoæ i ró¿norodnoæ prowadzonych badañ i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodnoæ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wymiar. Prócz badañ i analiz teoretycznych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycznym, stanowi¹cych podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowoæ mylenia i dzia³ania skupiona w ramach jednego Instytutu jest wartoci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwoæ, wrêcz zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji wiata spo³ecznego
oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4/5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr 16
Nr 17
Nr 181
Nr 182

Problemy wiêzi spo³ecznej
O mediach
Socjologia wiedzy
Ruchy Spo³eczne
Kobiety, mê¿czyni, p³eæ
Sociology of Law
Polityki pamiêci
W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywistoci
Antropologia polityczna
Sociology of Law II
Kobiety, migracja i praca
Socjologia emocji
Sociology of Law III: History
and Development
Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Opis obyczajów na pocz¹tku
XXI wieku
Nowa m³odzie¿ w nowym wiecie
Special Issue. In Memoriam
Aldona Jaw³owska

Nr 1920 Ma³e ojczyzny
Nr 21
Ma³¿eñstwo i rodzina
w ponowoczesnoci
Nr 22
Morality, Law and Ethos.
Maria Ossowska (1896-1974)
 In Memoriam
Nr 23
Prywatne oraz publiczne obszary
wychowania i edukacji seksualnej
Nr 24
Gniazdowanie a zmiana pokoleniowa
Nr 25
Interdyscyplinarne spojrzenie na
spo³eczeñstwo
Nr 26
Socjourbanistyka

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl
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