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Ewa Jarosz

Dziecijako aktorzy życia społecznego 
w różnych środowiskach życia

Mówiąc o dzieciach jako aktorach życia społecznego mam na myśli kon
cepcję społecznej partycypacji dzieci. W ostatnich dekadach koncepcja ta 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy reprezentujących różne 
dyscypliny. Współczesny dyskurs o partycypacji społecznej dzieci i młodzie
ży staje się wyraźnie dyskursem interdyscyplinarnym. Jeszcze niedawno kon
cepcja ta traktowana była jako pedagogiczna fanaberia, wymysł nielicznych 
pedagogicznych wizjonerów. Obecnie jest ona widoczna jako idea ważna 
społecznie, jako zasadniczy kierunek działań na rzecz poprawy jakości życia 
społecznego oraz rozwoju społeczeństw opartych na dialogu i na poszano
waniu praw człowieka oraz akcentujących wspólne zaangażowanie obywa
teli i członków społeczności w budowanie swojej przyszłości oraz przyszło
ści świata. W idei partycypacji społecznej dzieci traktowane są jako aktorzy 
działający i aktywni w transformowaniu społeczeństw. W imię wielu „ko
rzyści” płynących z partycypacji dzieci, koncepcja ta jest coraz intensywniej 
urzeczywistniania - wdrażana w praktykę społeczną. Zdaniem niektórych 
autorów dyskurs teoretyczny, jak i praktyczne działania na rzecz rozwoju 
partycypacji dzieci i młodzieży stają się podstawowymi nurtami w zakresie 
rozwijania społecznej filozofii inkluzji, przynależności, demokracji i partycy
pacji wszystkich członków społeczeństwa1.

1 Np. E.F. Isin, B.S. Turner, Citizenship studies: An introduction, w: E.F. Isin,
B.S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, Londyn 2002, Sage Publications, 
s. 1-10.
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Teoretyczno-polityczne zaplecze 

koncepcji partycypacji społecznej dzieci i jej współczesne rozumienie

Korzenie koncepcji partycypacji społecznej sięgają pierwszej połowy XX 
wieku. Wówczas to Janusz Korczak, pisał pioniersko o dziecku obywatelu, 
akcentował „nie dopiero będzie a już”. Nazywał dzieci „współobywatelami”, 
podkreślając ich aktualne, a nie przyszłe prawo do uczestnictwa społeczne- 
go2 oraz przyznając uczestnictwu dzieci wielkie znaczenie, w rozumieniu ich 
udziału jako aktywnego działania oraz jako opiniowania i relacjonowania 
spraw, działań i warunków, które ich dotyczą3.

2 J. Korczak, Wstęp, w: M. Rogowska-Falska, Zakład wychowawczy „Nasz Dom”, 
Warszawa 1928, Tow. „Nasz Dom”.

3 L. Krappman, Dziecko jako obywatel, w: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza 
Korczaka. Nie ma dzieci są ludzie, Warszawa 2013, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

4 T. Cockburn, Rethinking children's citizenship, Basingstoke 2013, Palgrave Mac
millan; D. Archard, Children Rights and Childhood, New York-London 2015, Rout
ledge, s. 64-70.

5 J. Holt, Escape from childhood: The needs and rights of children, Londyn 1974, 
Penguine, s. 15.

W bezpośredni sposób rozwój koncepcji partycypacji społecznej dzieci 
związany jest z ogólniejszym dyskursem na temat dzieciństwa, dziecka i praw 
dzieci, jaki od lat 70. XX wieku rozpoczęli socjologowie dzieciństwa oraz pe
dagodzy z nurtu wyzwolenia i emancypacji dziecka4. W tym to czasie John 
Holt przedstawił postulat „prawa, przywileje, obowiązki i odpowiedzialność 
obywatelska powinny być dostępne młodym ludziom w jakimkolwiek wieku, 
jeśli tylko ci chcą z nich skorzysta”5. Wypowiedź ta została skomentowana 
przez ówczesny pedagogiczny establishment jako sianie anarchistyczno-li- 
bertyńskiego fermentu, jednak wkrótce w podobnym do niej tonie pojawiać 
zaczęły się i inne wypowiedzi kontestujące dotychczasowe stanowisko spo
strzegające dziecko jako niekompletnego człowieka, jeszcze nie członka spo
łeczeństwa, a dopiero dorastającego do bycia obywatelem. Kontestować też 
zaczęto dotychczasową retorykę o dziecku oraz o relacjach pomiędzy dzieć
mi a dorosłymi, która przesiąknięta była określeniami „zaspokajanie (przez 
dorosłych) potrzeb dziecka”, „działanie (przez dorosłych) w interesie dziecka” 
czy „kierowanie się (dorosłych) w decyzjach dobrem dziecka”. Krytykowano 
ją, podkreslając, iż taki styl wypowiedzi utwierdza protekcjonizm dorosłych 
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nad dziećmi i legitymizuje nierówność między dorosłymi a dziećmi, pod
trzymując społeczny status dziecka jako obiektu, jako przedmiotu działań 
ochronnych, opiekuńczych, wychowawczych6. W „nowym” dyskursie dzieci 
pojawiły się jako jednostki, które mają swoje własne troski, aspiracje i priory
tety, ale co najistotniejsze, zaczęły być spostrzegane i opisywane jako zdolne 
do wypowiadania się i stanowienia, do decydowania o swoich sprawach. Jako 
reaktywacja korczakowskich myśli zaczął się rozwijać dyskurs o dzieciach 
jako obywatelach, jako tych, którzy mają swoje obywatelskie prawa i przywi
leje, w tym prawo do pełnej partycypacji społecznej.

6 W. Stainton Rogers, Promocja lepszego dzieciństwa. Konstrukcje troski o dziecko, 
w: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Kraków 2008, Wy
dawnictwo WAM.

7 Tamże.
8 R. Lister, Unpacking children citizenship, w: A. Invernizzi, J. Williams (red.), 

Children and citizenship, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore 2009, Sage 
Publications.

9 J. Qvortrup (et al.), Childhood matters. An Introduction, Avebury-Aldershot 
1994. Podaję za: M. Szczepska-Pustkowska, Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filo
zofii życia, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Odniesienia konceptualno-teoretyczne partycypacji społecznej dzieci 
i młodzieży zakorzenione są przede wszystkim w pedagogice emancypacyj
nej, pedagogice antyautorytarnej oraz w nowej socjologii dziecka. W tych 
nurtach teoretycznych dzieci i młodzież traktowane są nie tylko jako posia
dające własne priorytety i aspiracje, ale też jako ci, którzy mają prawo reali
zować, tworzyć życie społeczne, a nie tylko obiekt protekcji i ochrony. Nurt 
emancypacyjno-partycypacyjny akcentuje dzieci jako aktywne społecznie 
podmioty, jako społecznych aktorów zdolnych do działania na własny rachu
nek oraz zdolnych - i co ważne - upoważnienionych do zabierania głosu 
na temat tego, co się dla nich robi i jak się wobec nich postępuje7. W tym 
wymiarze dyskurs rozwinął się także w kierunku stanowiska, iż dzieci są 
uprawnione do zabierania głosu także w sprawach pozaosobistych - spo
łecznych i życia społecznego, w którym biorą udział8. To perspektywa trak
towania dziecka jako równoprawnego dorosłemu, jako już obywatela, jako 
posiadającego swoje prawa głosu i decyzji, ale też jako zdolnego do współ
działania i działania na własny rachunek oraz dla dobra i na rzecz innych9. 
W ten sposób akcentuje się w obecnym dyskursie partycypację dzieci nie tyl
ko w sprawach osobistych, ale też publicznych. Perspektywa poszanowania 
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praw dziecka ucieleśnia się obecnie przede wszystkim w partycypacji dzieci 
na szczeblu lokalnym, regionalnym i państwowym, co stanowi podstawowy 
profil idei włączania dzieci w życie społeczne10 11.

10 L. Krappmann, Dziecko jako obywatel, w: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janu
sza Korczaka. Nie ma dzieci są ludzie, cyt. wyd.

11 Tamże.
12 T. Hammarberg, Dzieci mają prawo do własnego zdania a dorośli powinni go 

wysłuchać, Wykład Korczakowski Rady Europy, maj 2008, w: www.coe.int.

Sens koncepcji partycypacji społecznej dzieci oraz jej społeczne wdraża
nie wynikają, poza argumentami socjologów, pedagogów i psychologów, tak
że z uznania potrzeby ugruntowania demokratycznego statusu dziecka jako 
członka społeczności - społeczności lokalnej i państwa oraz zaakcentowa
nia. To zaplecze koncepcji można określić jako polityczne. W tym świetle 
obywatelstwo dzieci i młodzieży, ich partycypacja społeczna staje się obecnie 
podstawowym wymiarem i potrzebą w zakresie realizacji praw człowieka. 
Akcentowanie prawa dzieci do publicznego uczestnictwa stało się szczegól
nie wyraźne, gdy Komitet Praw Dziecka kontrolujący wdrażanie Konwencji 
o prawach dziecka podniósł po 2006 roku problem wdrażania art. 12 Kon
wencji, który mówi o prawie dziecka do bycia wysłuchanym. W świetle zebra
nych przez Komitet informacji, w tym od samych dzieci, stwierdzono, iż stan 
realizacji tego właśnie prawa pozostawia wiele do życzenia11. Dzieci z który
mi członkowie Komitetu rozmawiali, narzekały, że ich opinie i poglądy nie 
są szanowane, brane pod uwagę w miejscach, w których żyją - w szkołach, 
instytucjach oraz w rodzinach. Okazało się, iż raportowane przez państwa 
działania dotyczące wdrażania artykułu 12 takie, jak parlamenty dziecięce 
i konferencje młodzieżowe jako przedstawicielstwa dzieci, które miały pre
zentować opinie i poglądy młodych ludzi, są w dużej mierze działaniami 
pozorowanymi; odbywały się jako okazjonalne wydarzenia i nic specjalnie 
z nich nie wynikało, poza postulatami kierowanymi do rządów i administra
cji, które prawie w ogóle nie były uwzględniane. Thomas Hammarberg pod
kreślał wówczas, iż prawo dziecka do bycia wysłuchanym jest najmniej ro
zumiane i najrzadziej realizowane12. Należy podkreślić, iż nie tylko art. 12 
Konwencji wyraża ideę partycypacji dzieci, są i inne prawa formułowane 
w tym wymiarze w Konwencji. Chodzi o prawa dzieci, takie jak: prawo do 

http://www.coe.int
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swobodnego wypowiadania się, dostępu do informacji, swobody myślenia, 
sumienia i wyznania, swobodnego zrzeszanie się (art. 13-17)13.

13 B. Milne, From chattels to citizens? Eighty years of Englantyna Jebb's legacy to 
children and beyond, w: A. Invernizzi, J. Williams (red.), Children and citizenship, Los 
Angeles-London-New Delhi-Singapore 2009, Sage Publications.

W konsekwencji niezadowalającej diagnozy stanu realizacji prawa dzie
ci do partycypacji społecznej Komitet wystosował Komentarz Ogólny nr 12: 
The right of the child to be heard w 2009 roku, a Rada Europy w tym samym 
roku przedstawiła specjalną rekomendację pt. Promoting the participation by 
children in decisions affecting them (Rec1864/ 2009). Ponadto w tym samym 
czasie rozpoczął się program Rady Europy „Building a Europe for and with 
children” realizowany w latach 2009-2011.

W przytoczonych dokumentach wskazywano, iż młodych ludzi powin
no się zachęcać do formułowania i wyrażania swoich poglądów, a także po
winno się im stwarzać warunki, które umożliwiają im urzeczywistnianie ich 
prawa do bycia wysłuchanym. Podkreślano, iż poglądy, opinie i wola dzieci 
powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, przy budowa
niu rozwiązań polityki lokalnej i ogólnospołecznej, jak też podczas przygo
towywania ustaw czy sposobów działania, które mają odnosić się do dzie
ci i ich sytuacji życiowej. Zwracano też uwagę, iż opinie dzieci powinny być 
także brane pod uwagę przy ewaluacji działań dotyczących ich spraw. Co 
ważne, w dokumentach tych podkreślano, iż społeczna partycypacja dzieci 
i młodzieży nie opiera się na pojedynczych wydarzeniach czy manifestacjach 
obecności dzieci w społeczeństwie lub społeczności lokalnej, iż nie mogą to 
być akcydentalne, okolicznościowe wydarzenia, jak na przykład raz w roku 
obradujący parlament dziecięcy czy fasadowo istniejące samorządy uczniów. 
Zaakcentowano, iż w idei partycypacji społecznej dzieci chodzi o rozwijanie 
procesu głębokiej wymiany opinii i rzeczywistego współdziałania pomiędzy 
dorosłymi a młodymi ludźmi we wszystkich istotnych dla dzieci i młodzie
ży kontekstach życia. Podkreślano, że chodzi o wspólne tworzenie rzeczywi
stości, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne realizowanie projektów, 
a także o przejmowanie przez dzieci i młodzież w możliwie szerokim zakre
sie inicjatywy i realizacji działań społecznych służących im samym i innym.

W tym ostatnim aspekcie można się dopatrzeć zaakcentowania korcza
kowskiego rozumienia uczestnictwa społecznego dzieci, czyli ich samorząd
ności, oznaczającej sytuacje, gdy dzieci podejmują ważne decyzje w oko
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licznościach i sytuacjach, które rozumieją i są im one znane, co do działań 
i rozwiązań, jakie należy zastosować i jakich konsekwencje rozumieją oraz za 
które to decyzje są odpowiedzialne14. W precyzowaniu idei partycypacji spo
łecznej podkreślano nadto, iż owo obywatelstwo młodych oznacza nie tylko 
„bycie obywatelem”, ale na równi „działanie obywatelskie”; nie tylko ciesze
nie się statusem posiadania praw i przywilejów wyrażania zdania i współde
cydowania oraz oceniania, ale też realizację obywatelstwa poprzez faktycz
ną aktywność społeczną i polityczną15. Innymi słowy partycypację społeczną 
dzieci rozumie się jako pełną społeczną obecność dzieci i młodzieży w życiu 
społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym środowiska lokalne
go oraz państwa. Jak formułuje to Europejska karta o uczestnictwie młodych 
ludzi w lokalnym i regionalnym życiu (2003) - partycypacja społeczna ozna
cza posiadanie przez dzieci prawa, środków, przestrzeni i możliwości, a także 
zapewnianie im potrzebnego wsparcia w uczestniczeniu i wpływaniu na de
cyzje, ale również zaangażowanie dzieci w działania i aktywności w zakresie 
udziału w budowaniu lepszego społeczeństwa.

14 L. Krappman, Dziecko jako obywatel, w: B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza 
Korczaka. Nie ma dzieci są ludzie, cyt. wyd.

15 R. Lister, Unpacking children citizenship, w: A. Invernizzi, J. Williams (red.), 
Children and citizenship, cyt. wyd.

Rozwijanie koncepcji partycypacji dzieci i umożliwianie im bycia aktywny
mi aktorami życia społecznego oznacza różnego rodzaju procesy i rozwiąza
nia, w wyniku których dzieci pozyskują faktyczną możliwość oddziaływania 
na podejmowanie decyzji w sprawach z nimi związanych oraz dotyczących 
warunków, w których żyją, bądź możliwość współdecydowania we własnych 
sprawach, jak też możliwość wyrażania ocen co do działań czy rozwiązań re
alizowanych w „interesie dzieci”. Ale także udostępnianie dzieciom możliwo
ści oraz zachęcanie do działania dla siebie i innych, do aktywności dla „wspól
nego dobra”.

Możliwości realizacji partycypacji społecznej dzieci

W idei partycypacji społecznej dzieci i młodzieży na plan pierwszy wysu
wa się kwestia możliwości decydowania wspólnie z dorosłymi, a jeśli to moż
liwe, także samodzielnie w sprawach, które dzieci dotyczą. Pod tym wzglę
dem partycypacja może być realizowana w kilku postaciach a jednocześnie 
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poziomów, na tle uwzględnienia formuły rozwijających się zdolności dziecka 
/evolving capacities/ oraz uwzględniania przedmiotu, kontekstu oraz sytuacji 
decydowania16:

16 Promoting the participation by children in decisions affecting them, Recom
mendation 1864 (2009, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en. 
asp?fileid=17721&lang=EN (20.04.2015); G. Lansdowne, The evolving capacities of the 
child, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre, 2005.

I. zachęcanie dzieci do wyrażania swojego zdania i opinii;
II. dogłębne informowanie dzieci i tłumaczenie im charakteru oraz po

wodów podjętych decyzji;
III. konsultowanie decyzji z dziećmi;
IV. uwzględnianie opinii dzieci przy podejmowaniu przez dorosłych decyzji;
V. umożliwianie dzieciom i młodzieży oceniania i modyfikowania decyzji 

podjętych w ich sprawach przez dorosłych;
VI. wpływanie przez dzieci i młodzież (w różny sposób) na proces podej

mowania decyzji przez dorosłych;
VII. rzeczywisty współudział dzieci i młodzieży w dokonywaniu wyborów

- wspólne podejmowanie decyzji;
VIII. samodzielne podejmowanie i decyzji i realizowanie działań przy po

mocy dorosłych.
Realizacja partycypacji społecznej dzieci i młodzieży powinna mieć miej

sce we wszystkich środowiskach życia dzieci: w rodzinie, szkole, instytucj ach 
opiekuńczych, w środowisku lokalnym, w instytucjach wymiaru sprawiedli
wości oraz w systemie ochrony zdrowia, oraz w miejscu pracy. W każdym 
z miejsc (środowisk), zachowując sens zasadniczy specyfikuje się treść party
cypacji (rys. 1).

W rodzinie uczestnictwo dziecka polega na stopniowym zwiększaniu 
możliwości dokonywania wyborów przez dziecko w codziennym życiu wo
bec początkowo spraw, które dotyczą bezpośrednio samego dziecka, a z cza
sem także ogólnych spraw rodziny.

W szkole z kolei partycypacja dzieci oznacza możliwość gwarantowa
ną im oficjalnie uczestniczenia w różnych decyzjach, które dotyczą uczniów 
oraz samego procesu edukacji (jego treści i form). Oznacza też możność do
konywania oceny przez uczniów różnych decyzji ich dotyczących oraz co do 
proponowanych im działań i rozwiązań odnoszących się do ich życia w szko
le i samej edukacji. Ponadto partycypacja uczniów na terenie szkoły oznacza

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en
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informowanie dzieci o różnych sprawach dotyczących szkoły w sposób od
powiedni i dostosowany do ich możliwości i wreszcie oznacza też możność 
tworzenia własnych stowarzyszeń. W formułach występowania chodzi tu 
o rzeczywistą działalność samorządu uczniowskiego i jego realny wpływ na 
sprawy dotyczące szkoły, życia uczniów oraz charakteru realizowanej eduka
cji, w tym także oceniania uczniów. Pożądanym stanem jest osiągnięcie sytu
acji współzarządzania szkołą przez dorosłych i uczniów.

W środowisku lokalnym natomiast partycypacja dzieci to ich dostęp do 
odpowiedniej informacji o polityce, jaką władze administracyjne prowadzą 
w sprawie dzieci oraz informacji o różnych działaniach lokalnych projekto
wanych i podejmowanych na ich rzecz. To także konsultowanie decyzji, jakie 
mają być podejmowane w sprawach dzieci, w tym dotyczących miejsc i in
stytucji dla dzieci. W praktyce chodzi też o różne postaci współdecydowania 
na temat środowiska lokalnego przez młodzieżowych reprezentantów (rady 
młodzieżowe), ale także o realizowanie badania potrzeb dzieci i młodzieży 
z ich aktywnym udziałem. W wymiarze środowiska lokalnego partycypacja 
dzieci polega również na możliwości wyrażania oceny działań, jakie są na 
rzecz dzieci podejmowane oraz uwzględniania tych ocen przy modernizacji 
działań. Także możliwość zakładania organizacji i stowarzyszeń młodzieżo
wych w środowisku lokalnym jest przejawem poszanowania i urzeczywist
niania dziecięcych praw partycypacyjnych.

Na wyższym poziomie społecznym, jakim jest całe społeczeństwo i w for
mule organizacyjnej - państwo, uczestnictwo dzieci i młodzieży oznacza ich 
dostęp do odpowiednio przekazywanej im informacji na temat różnych roz
wiązań, jakie mają być w stosunku do spraw dzieci wprowadzane w państwie 
oraz tych rozwiązań i działań, które już funkcjonują. Powinien to także być 
rzeczywisty udział dzieci w procesach kreowania polityki całego państwa 
wobec dzieci i częściowo rodziny, edukacji czy innych sektorów mających 
związek z sytuacją życiową dzieci, w tym prawa dotyczącego dzieci, polityki 
finansowej wobec spraw dzieci i ich problemów. Na poziomie państwowym 
partycypacja dzieci i młodzieży oznaczać powinna także pełny udział dzieci 
w badaniach dotyczących ich sytuacji oraz ich uczestniczenie w rozwijaniu 
systemu danych na temat dzieci. Opinie dzieci powinno się także uwzględ
niać w ocenie działań i polityki państwowej w różnych sektorach życia spo
łecznego. Poza podstawowymi poziomami społecznymi i środowiskami życia 
dzieci, idea partycypacji społecznej jest wyrażana także w perspektywie róż



98 Część II. Szkoła wobec problemów współczesnego człowieka

nych instytucji, w których dzieci funkcjonują lub z którymi „mają do czynie
nia”: służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości czy pracy (zob. rys. 1).

Rzeczywistość partycypacji dzieci i młodzieży

Na całym świecie znaleźć można wiele cennych inicjatyw dobrej reali
zacji idei partycypacji społecznej dzieci i młodzieży. Różne jej postaci są 
urzeczywistnianie na poszczególnych poziomach społecznych. Na poziomie 
mikrośrodowisk przykładem są faktycznie działające i decydujące o wielu sy
tuacjach szkolnych samorządy uczniowskie. Na poziomie lokalnym w wie
lu miejscach działają młodzieżowe rady gminne oraz z inicjatywy młodych 
organizacje młodzieżowe. Na poziomie państwowym przykładami są krajo
we rady młodzieżowe, jak w Słowenii, systematycznie obradujące parlamenty 
dziecięce - jak na Litwie, czy seminaria konsultacyjne z dziećmi i młodzieżą 
w Estonii. Egzemplifikacją partycypacji młodych są też wspólnie z młodzieżą 
projektowane programy krajowe, jak to miało miejsce w Niemczech. Istnie
ją też formy regionalne partycypacji dzieci i młodzieży, których przykładem 
jest European Youth Forum. Na poziomie globalnym z kolei wskazać można 
by w tym względzie szeroko prowadzone konsultacje z dziećmi przy tworze
niu światowego raportu o przemocy wobec dzieci ONZ17 oraz prowadzone 
na bieżąco konsultacyjne rozmowy z dziećmi na temat ich sytuacji i doświad
czanych problemów realizowane na świecie przez Specjalnego Przedstawi
ciela Sekretarza Generalnego ONZ. W wielu krajach, a także na poziomie 
globalnym dzieci i młodzież są konsultantami, partnerami i współudziałow
cami debat i projektów oraz propozycji dotyczących ograniczania różnych 
zjawisk i problemów społecznych, które je dotykają, takich jak przemoc wo
bec dzieci, handel dziećmi, dziecięca prostytucja. W wielu krajach (np. Fin
landia, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Słowenia) wprowadzana jest polity
ka i regulacje prawne wspierające partycypację społeczną dzieci i młodzieży 
oraz przepisy nakazujące uwzględnianie ich opinii i poglądów. W Norwegii 
na przykład ustanowiona jest stała konsultacja pomiędzy młodymi ludźmi 
a ministrem do spraw dzieci. W kilku krajach, w tym w Polsce i w Norwegii,

17 P.S. Pinheiro, Violence against children, Lisbon 2006, http://www.unicef.org/ 
lac/full_tex(1).pdf (20.04.2015).

http://www.unicef.org/
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Rys. 1. Społeczne konteksty realizacji partycypacji dzieci i młodzi

--------------- \
dokonywania

•dostęp do odpowiedniej informacji na temat stanu zdrowia i 
procedur medycznych oraz stopniowo udział w decyzjach 
dotyczących zdrowia i leczenia oraz informowania innych 
o stanie zdrowia

r

szkoła

s
•możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących szkoły, 
uczniów i edukacji (np. rady uczniów, samorządy 
uczniowskie, edukacja rówieśnicza), ocena rozwiązań i 
decyzji dotyczących edukacji uczniów i jej organizacji

•dostęp do odpowiedniej informacji o polityce w sprawie
dzieci i działaniach lokalnych na ich rzecz, konsultowanie 
decyzji w sprawach dzieci (w tym dotyczących miejsc i

społeczność lokalna instytucji dla dzieci), współdecydowanie o środowisku 
lokalnym przez młodzieżowych reprezentatnów (rady
młodzieżowe), realizowanie badania potrzeb dzieci i 
młodzieży, ocena działań na rzecz dzieci, możliwość 
zakładania organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych

państwo

•dostęp do informacji na temat rozwiązań dotyczących dzieci, 
udział w procesach kreownia polityki i rozwiązań w 
sprawach dzieci, na temat prawa dotyczącego dzieci, 
systemu danych na temat dzieci, budżetowania i planowania 
w kwestiach związanych z dziećmi oraz ocena działań 
ooli tvki oaństwowei

r
* dostęp do informacji na temat sytuacji i planów dotyczących

instytucje opiekuńcze życia, możliwość wyrażania własnych poglądów w tej mierze
i stosowne ich uzwględnianie, oraz stopniowy udział 
w decyzjach dotyczących codzienności i przyszłości _____________________________________________________________

procedury cywilne

możIiwość wyrażania zdania i uwzględnianie tego zdania X 
przez sąd w decyzjach dotyczących rozwiązań problemów 
rodzinnych i przyszłości rodziny oraz własnej (np. rozwód, 
separacja, adopcja); odpowiednia informacja na temat 
procedur cywilnych i specyfiki działania sądu), prawo do 
specjalnego reprezentanta, jeśli jest potrzebny oraz 
odpowiedniej porady prawnej/

•składanie skarg na warunki pracy oraz niegodziwe i 
niesprawiedliwe traktowanie, możliwość zrzeszania się, 
wsparcie organizacji/grup pomocowych

miejsce pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Participate with you, participate with me, w: www.reso- 
urcentre.savethechildren.se/start/library.

http://www.reso-urcentre.savethechildren.se/start/library
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prawo oświatowe zapewnia partycypację uczniów poprzez rady uczniowskie 
i udział uczniów w radach szkoły18.

18 Art. 51 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. Nr 22, 
poz. 162, z późn. zm), wymienia uczniów jako członków rady szkoły, a art. 55 doty
czący samorządu uczniowskiego ustala, iż samorząd tworzą wszyscy uczniowie szko
ły oraz iż zasady wyboru organów samorządu szkoły są uchwalane przez wszystkich 
uczniów w tajnym powszechnym głosowaniu, a także, iż samorząd może przedsta
wiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące re
alizacji podstawowych praw uczniów.

19 R.A. Hart, Children's Participation: The Theory and Practice of Involving Young 
Citizens in Community Development and Environmental Care, London in association 
with UNICEF 1997, Earthscan.

Z drugiej strony zaznacza się, iż wiele jest w praktyce zjawisk para- 
-uczestnictwa dzieci. Postaci fałszywych partycypacji czy pozornych. Roger 
Hart wskazuje pod tym względem na kilka typów: manipulację, dekorację 
oraz tokenizm19.

Manipulacja dziećmi

Oznacza sytuacje, kiedy dorośli wykorzystują dzieci do wsparcia własnych 
projektów udając, że są one inspirowane przez dzieci i młodzież. Tak napraw
dę jednak narzucają czy podsuwają dzieciom cele i zadania oraz środki, a tak
że poglądy i oceny, o które im (dorosłym) chodzi (które są w ich interesie), 
stwarzając przy tym ułudę, że pochodzą one od dzieci. Przykładem jest wy
korzystywanie dzieci do propagowania jakichś działań, zmian czy posunięć 
realizowanych przez rządy w ramach polityki społecznej lub sytuacje, kie
dy dzieci są namawiane do udziału w jakichś marszach, protestach albo są 
nakłanianie do noszenia plakatów, transparentów podczas manifestacji spo
łecznych lub akcji wyborczych, albo też są angażowane jako aktorzy w rekla
mach społecznych. Jeśli dzieci nie rozumieją danych zagadnień, celu działań 
i swojego w nich udziału, wówczas jest to manipulacja. Innym przykładem 
manipulacji jest pozorne konsultowanie jakichś kwestii z dziećmi, ale bez 
poważnego traktowania ich opinii oraz bez jakiegokolwiek przekazania im 
zwrotnej, rzetelnej informacji o podjętym działaniu i jego rezultatach. Mani
pulacja to również sytuacje, gdy dorośli pozornie zbierają opinie dzieci w ja
kiejś sprawie (np. wyposażenia placu zabaw czy zlokalizowania klubu dla 
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młodzieży), ale dzieci nie biorą udziału w ostatecznym wyborze opcji, jak 
również rezultaty podjętych decyzji i działań nie są dzieciom przedstawiane.

Dekorowanie się dziećmi

Polega na tym, iż dorośli korzystają z wizerunku dzieci, wykorzystują ich 
obecność dla wsparcia swojego projektu, sugerując, że jest to działanie przy
jazne dzieciom i takie, które im się podoba. W tym wypadku dorośli nie uda
ją (jak przy manipulacji), że dany projekt działanie, poglądy są inspirowa
ne przez dzieci. Używają wizerunku dzieci jako przekazu, że dane działanie, 
rozwiązanie, propozycja służy dzieciom, że jest to dla nich dobre i jest przez 
nie aprobowane. Przykładem są sytuacje używania wizerunków dzieci czy 
organizowania występów artystycznych dzieci przy reklamowaniu jakichś 
działań, haseł, produktów, programów wyborczych, gdyż dzieci nie mają naj
częściej zupełnie świadomości, w czym dokładnie biorą udział, nie rozumieją 
lub nie mają pełnego obrazu co się dzieje, a także nie mają oczywiście żadne
go wpływu na przebieg takich wydarzeń.

Tokenizm

Oznacza sytuacje, kiedy dzieciom pozornie „udziela się głosu”, ale w rze
czywistości nie mają one wcale lub mają niewielki wpływ na to, co robią, 
w czym uczestniczą i na to co się wokół nich dzieje. Dzieci nie mają moż
liwości decydowania zarówno o przedmiocie swojej wypowiedzi, jak i jej 
stylu oraz sposobie komunikowania, często nie mają wówczas swobodnej 
możliwości formułowania swoich faktycznych opinii, które są na dodatek 
uzgadniane albo dzieci są wręcz do nich przymuszane. Przykładem toke- 
nizmu jest wykorzystywanie obecności dzieci w różnych dyskusjach i kon
ferencjach panelowych, kiedy to (wybrane często przez dorosłych) dzieci 
wypowiadają jakieś (skontrolowane przez dorosłych) opinie bez faktycznej 
możliwości zaprezentowania własnego stanowiska, które na dodatek po
winno być skonsultowane z rówieśnikami, których uczestnicy takich spo
tkań reprezentują. Przykładem tokenizmu są też popularne sesje „świątecz
nych” parlamentów, do których dzieci nie zostały wybrane w odpowiedni 
sposób (zostały wybrane przez dorosłych) oraz podczas których dzieci wy
głaszają kwestie czy postulaty, o których treści i sposobie zaprezentowania 
zdecydowali właściwie dorośli. Często też sam udział dzieci w takich wyda



102 Część II. Szkoła wobec problemów współczesnego człowieka

rzeniach nie wynika z faktycznego zainteresowania i chęci udziału w nim 
dzieci. Tokenizm jest postacią pseudopartycypacji zbliżoną bardzo do po
stulowanego rzeczywistego charakteru, jednak charakteryzuje się brakiem 
istotnego elementu, jakim jest świadomość i pełne (w miarę możliwości) 
rozeznanie sytuacji przez dzieci oraz ich rzeczywiste decydowanie o chęci 
udziału, treści, sposobie i formie udziału w jakimś wydarzeniu czy inicja
tywie społecznej.

Fałszywe formy partycypacji dzieci stanowią zawoalowaną postać wyko
rzystywania dzieci do procesów i działań społecznych, które są organizowa
ne i dyktowane przez dorosłych. W gruncie rzeczy jest to wykorzystywanie 
dzieci przez dorosłych dla własnych interesów. Takie sytuacje jak tokenizm 
czy manipulacja lub dekorowanie się dziećmi są pozornym tylko respekto
waniem podmiotowości dzieci20. Badacze tematu uczestnictwa dzieci pod
kreślają wyraźną różnicę pomiędzy powierzchowną i sztuczną partycypacją 
a faktyczną i zgodną z intencją całej koncepcji jej realizacją, według której to 
idei dzieci i młodzież powinny na co dzień i w wielu kontekstach i układach 
społecznych doświadczać partnerstwa, obywatelstwa i demokracji. Kryty
ka pozornej (pseudo) partycypacji dzieci i młodzieży dotyczy też różnych 
fasadowych aczkolwiek spektakularnie atrakcyjnych działań i inicjatyw, ja
kimi przykładowo są incydentalnie organizowane i pozbawione faktyczne
go wpływu na rzeczywistość świąteczne/jednodniowe sejmy czy parlamenty 
dziecięce lub jednorazowe konsultacje z dziećmi w jakichś drobnych kwe
stiach (np. przy tworzeniu placu zabaw). Podkreśla się, że takie działania sta
nowią w rzeczywistości „dymne zasłony” i służą tak naprawdę podtrzyma
niu dominacji i wyłączności dorosłych w sprawach decyzyjnych, w sprawach 
dzieci oraz w rzeczy samej maskują faktycznie istniejący problem społecz
nego wykluczenia dzieci21.

20 S. Wilson, Schooling for democracy, Australia 2000, „Youth Studies Australia”, 
http://acys.info/ (10.10.2010).

21 M. Szczepska-Pustkowska, Dziecko - obywatel czy wykluczony?. „Problemy 
Wczesnej Edukacji” 2012, nr 2 (17), s. 8-23; Promoting the participation by children in 
decisions affecting them Recommendation1864 (2009), cyt. wyd.

http://acys.info/
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Kryteria urzeczywistniania partycypacji społecznej dzieci

Na tle krytyki pozornej partycypacji można wskazać kryteria rzeczywi
stej partycypacji społecznej dzieci przedstawione przez R. Harta. Są nimi22:

22 R.A. Hart, Children's Participation: The Theory and Practice of Involving 
Young Citizens in Community Development and Environmental Care. London in as
sociation with UNICEF 1997, Earthscan; tenże, Children's participation, from token
ism to citizenship, Florence 1992, Innocenti Insight: UNICEF.

23 G. Lansdowne, The realisation of children's participation rights: critical reflec
tion, w: B. Percy-Smith, N. Thomas (red.), A handbook of children and young people's 
participation. Perspective from theory and practice. Oxon-New York 2010, Routledge.

24 Tamże.

- świadomość i rozumienie intencji danego projektu przez dzieci;
- dobrowolność udziału lub własna inicjatywa dzieci co do jego powstania;
- rozumienie zasad swojego udziału w wyrażaniu opinii i w podejmowa

niu decyzji;
- ważność udziału i moc wpływu na wybór /decyzję/ (a nie dekoracyj

ność);
- rzeczywiste reprezentowanie rówieśników;
- duży stopień swobody co do formy i szczegółowych aspektów wypo

wiedzi.
Jednocześnie w dyskursie o społecznej partycypacji dzieci przedstawia 

się warunki realizowania w sposób pełny tej koncepcji. Jak formułuje to jed
na z ekspertek tematu Gerison Lansdowne23, rzeczywista i pełna realizacja 
partycypacji społecznej dzieci i młodzieży opiera się na wprowadzeniu całej 
gamy warunków legislacyjnych, politycznych oraz praktycznych, które mają 
gwarantować zarówno zobowiązanie, jak i określać możliwość wdrażania 
przez rząd oraz podmioty państwowe, podmioty lokalne i instytucjonalne 
konkretnych działań urzeczywistniania udziału dzieci. W obszarze tych wa
runków autorka wymienia24:

ustanowienie uprawnieńformalnych dla dzieci

- przykładem jest procedura składania zażaleń (np. Protokół fakulta
tywny do KOPD w sprawie procedury rozpoznawania skarg dla dzieci 
i młodzieży), ustanawianie procedur dostępu do sądów i prowadzonych 
w ich ramach postępowań, uprawnienia formalne do współstanowienia 
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o sprawach szkoły czy nawet kwestia możliwości zawierania małżeństw 
przez młodych ludzi lub ustawowe obniżenie wieku wyborczego;

systematyczne dostarczanie dzieciom 
informacji o ich prawach i możliwo
ściach w sposób odpowiedni dla ich 
wieku i zdolności poznawczych

- przykładem realizacji tego wa
runku jest wiele działań:
• edukacja o prawach człowie

ka realizowana w szkołach,
• dostarczanie tzw. „przyja

znych dzieciom” opraco
wań na temat różnych ini
cjatyw i działań,

• dostarczanie przystępnie 
opracowanych informacji na 
temat spraw, które ich dotyczą,

• udostępnianie dzieciom 
w odpowiedniej, przystęp
nej postaci dokumentów 
państwowych czy raportów, 
które ich dotyczą lub zawie
rają informacje na ich temat,

• udostępnianie dzieciom ma
teriałów, które w odpowied
niej formie przedstawiają 
funkcjonowanie różnych in
stytucji, do których trafia
ją dzieci (np. szpitale, sądy, 
rzecznictwo obywatelskie) 
oraz na temat instytucji do
tyczących dzieci takich, jak 
np. policyjna izba dziecka, 
pogotowia opiekuńcze, ro
dziny zastępcze itp.; 

Przykłady opracowań dla dzieci w wer
sji przyjaznej dzieciom (child friendly)

źródło: http://resourcecentre.savethechildren.se/ 
search/library/what%20is.

http://resourcecentre.savethechildren.se/
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realizacja edukacji społecznej uwrażliwiajgcej różne grupy społeczne na kwestie 
obywatelstwa dzieci i ogólnie praw dzieci

- poprzez np. włączanie tematyki partycypacji dzieci w treści progra
mów edukacyjnych dla dzieci, przez umieszczanie tematu partycypacji 
w podstawowych kursach kształceniowych oraz doskonalenia zawodo
wego dla wszystkich grup zawodowych pracujących z dziećmi (nauczy
ciele, pomoc społeczna, służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości itp.) 
oraz poprzez programy edukacyjne dla rodziców;
• faktyczne udostępnianie współpodejmowania decyzji dzieciom na 

różnych poziomach społecznych,
• rozwój przyjaznych dziecku służb publicznych,
• rozwój i wsparcie dla organizacji dziecięcych inicjowanych i prowa

dzonych przez nie same,
• dostęp do mediów i do decydowania o treściach w nich występują

cych w programach adresowanych do dzieci i młodzieży,
• systematycznie działające reprezentacje dziecięce na poziomie orga

nów decyzyjnych instytucjonalnych, lokalnych i państwowych,
• stały dostęp dzieci do podmiotów rządzących w celu rozwoju dialo

gu z nimi w różnych aspektach spraw dzieci oraz ogólniej rozwoju 
społeczeństwa,

• wzmacnianie zdolności dzieci do obrony swoich praw poprzez dzia
łania rozwijające umiejętności dzieci do przeciwstawiania się łama
niu ich praw w różnych środowiskach i przez różne osoby.

Zakończenie

Idea partycypacji społecznej dzieci propagowana od wielu już lat w róż
nych środowiskach życia dzieci wydaje się być stale w postaci początkowej 
procesu swojego rozwoju i jednocześnie dalekiej od postulowanego obrazu - 
właściwego sensu pełnej partycypacji społecznej. Taką ocenę sytuacji można 
wyrazić wobec wielu społeczeństw, także w stosunku do Polski. O ile w per
spektywie działań społecznych, tj. udziału dzieci i młodzieży w organizacjach 
dziecięcych i młodzieżowych, a także w obszarze działania młodych ludzi na 
rzecz innych (np. wolontariat czy projekty młodzieżowe) sytuacja zaczyna 
się ostatnio dynamicznie zmieniać i udział młodych ludzi w tego typu wyda
rzeniach wrasta, o tyle współdecydowanie przez dzieci i młodzież w różnych 
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kontekstach i środowiskach ich życia, jako esencja idei partycypacji wymaga 
zdecydowanych działań mających na celu jego urealnienie. Przykładem do
brej praktyki w tym względzie w Polsce jest tworzenie młodzieżowych rad 
gminnych czy młodzieżowych rad miasta25. Choć rzeczywisty ich wpływ na 
życie społeczności lokalnych nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznany. Wy- 
daje się, iż wiele jeszcze pozostaje nam do zrealizowania warunków spośród 
wymienionych wcześniej, by w sposób uprawniony twierdzić o rozwijaniu się 
w Polsce idei partycypacji społecznej dzieci, a tym bardziej chlubić się demo
kratyzacją życia społecznego w perspektywie udziału dzieci.

25 Por. np. Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad 
gmin, Warszawa 2012, Wyd. Fundacja CivIs Polonus.
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Summary

The paper present the child participation idea, its roots, theoretical and political foun
dations and problems of its development in contemporary societies. The special attention is 
paid to the reality of the implementation of child participation as it is founded in CRC, with 
presentation of different positive forms but also with explanation the false forms such as ma
nipulation, decoration and tokenism. On this basis Author presents the criteria of the genu
ine child participation as they are understood by experts of the theme in contemporary lite
rature.
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