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Paradoksy polityk aktywizacji1

Streszczenie. Polityki aktywizacji stanowią atrakcyjny obszar badania paradoksalnych efektów 
działań publicznych. Ich konstrukcja oparta jest na schemacie modyfikacji zachowań właściwych 
behawioryzmowi, są zatem przykładem technologii behawiorystycznych. Technologie te sprowa-
dzają się do manipulowania karami i nagrodami, świadomie ignorując świat wewnętrznych przeżyć 
jednostek. To podejście stoi w sprzeczności z rzeczywistym, podmiotowym aktywizowaniem. 
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licznych 

Wprowadzenie 

Polityki publiczne – działania podejmowane przez władze publiczne, by regulować 
kwestie publiczne, rozwiązać problemy czy też osiągać cele rozwojowe – na ogół 
przynoszą zakładane efekty, ale – wiemy o  tym doskonale – przecież nie tylko. 
Zdarza się bardzo często, że wywołują też skutki wcześniej nieprzewidywane. 
Czasem nie mają one szkodliwego charakteru, ale nieraz stanowią przeciwieństwo 
celów zakładanych. 

1 W opracowaniu zostały wykorzystane autorskie fragmenty ekspertyzy Założenia i uwarun-
kowania poszerzenia profilu usług reintegracyjnych w ramach modelu KSR, przygotowanej wspólnie 
z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, w ramach projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – 
wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia 
społecznego” (WND-POWR.02.05.00-00-0114/17).
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Problematyka nieintencjonalnych skutków działań społecznych od dawna 
stanowi przedmiot zainteresowania badaczy społecznych (za prekursora uchodzi 
Robert Merton dzięki opublikowanemu esejowi The unanticipated consequences of 
purposive social action [Merton 1936]), doczekała się nawet własnej „socjologii” 
(sociology of unintended consequences) (Mica 2018). Dla właściwego jej punktu 
widzenia polityki aktywizacji, czyli polityki służące wprowadzaniu na rynek pracy 
niepracujących/bezrobotnych beneficjentów zasiłków z  tytułu opieki społecznej, 
bez wątpienia stanowią bardzo atrakcyjny obszar badań, analiz i refleksji. Sformu-
łowaniu zachęty do podjęcia takich prac służy niniejsze – z konieczności bardzo 
syntetyczne – opracowanie. 

Na wstępie przypomnieć wypada, że polityki aktywizacji to współcześnie 
bardzo znaczący obszar polityki społecznej, symbolizujący nowy rodzaj relacji 
wiążącej obywateli z państwem (Kaźmierczak 2014). Sam ich zamysł pojawił się 
na przełomie lat 80. i  90. XIX w., natomiast proces wdrażania w  krajach Unii 
Europejskiej i  poza nią (przede wszystkim w  USA) przypadł na drugą połowę 
lat  90. Kluczową rolę w  ich upowszechnieniu odegrała przyjęta w  1997 r. Eu-
ropejska Strategia Zatrudnienia, która w  znacznej mierze założenia i  „filozofię” 
polityk aktywizacji przyjęła za swoje. W wykształconej wówczas formule polityki 
aktywizacji przetrwały już blisko 30 lat. Choć realizowane w  poszczególnych 
krajach polityki te różnią się (Moreira i  Lødemel 2012), osiągnęły już one taki 
stopień tożsamości i taki poziom instytucjonalizacji, by uznać, że uformował się 
ich paradygmat. Nic też obecnie nie wskazuje, by w tym zakresie miała nastąpić 
jakaś zmiana. 

Gwoli ścisłości należy dodać, że na tle krajów Unii Europejskiej Polska stanowi 
wyjątek. Z powodów bliżej do tej pory nieopisanych polityka aktywizacji w pełnej 
formule nie została wprowadzona do praktyki, bowiem pomoc społeczna/służby 
społeczne nie zostały poddane fundamentalnym reformom na miarę tych, które 
miały miejsce w wielu krajach członkowskich. Wprowadzono jedynie pewne ele-
menty tych polityk (przede wszystkim ustawę o  zatrudnieniu socjalnym), które 
jednak nie wywołały zmiany systemowej (zob. Kaźmierczak 2016). 

Dystynktywne cechy polityk aktywizacji

Podjęcie nawet bardzo syntetycznej próby wniknięcia w naturę polityk aktywizacji 
wymaga cofnięcia się do ich początków. Przypomnijmy więc, że – jak pokazują 
prowadzone jeszcze w latach 90. analizy – polityki te zaprojektowano i wdrażano 
jako środek zaradczy wobec problemów, z  którymi rządy tradycyjnych welfare 
states nie potrafiły się uporać przy zastosowaniu znanych już wcześniej metod. 
W szczególności były to trzy problemy: 
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 – bezrobocie i jego skutki w postaci wykluczenia społecznego, 
 – wysokość wydatków socjalnych, które od lat rosły, nie przynosząc zadowa-

lających rezultatów, 
 – zapewnienie gospodarce odpowiedniej siły roboczej, tj. takiej, która nie 

powodowałaby utraty konkurencyjności działających na rynku przedsiębiorstw 
(Heikkila 1999). 

Cechą dystynktywną przyjętych wówczas rozwiązań stała się idea aktywizacji. 
Była ona tak wyrazista, że dała nazwę rodzącej się właśnie grupie polityk, których 
istotę – streszczając – można by ująć następująco: poprzez aktywizację, w trakcie 
której podnosi się poziom zatrudnialności, bezrobotni odbiorcy zasiłków wchodzą/
powracają na rynek pracy, włączając się (ponownie) w życie społeczne. 

Dla pełniejszego wyjaśnienia kwestii aktywizacji jako procesu prowadzącego 
do stanu (re)integracji społecznej i zawodowej warto raz jeszcze cofnąć się w czasie 
i zadać pytanie: dlaczego to aktywizacja, i jak rozumiana aktywizacja, legła u ich 
podstaw i – w konsekwencji – polityki aktywizacji ukonstytuowała? Przypomnijmy 
zatem, że do europejskiej polityki społecznej idea aktywizacji trafiła w latach 90. 
XIX w., towarzysząc odkrywaniu zjawiska wykluczenia społecznego. Badacze 
społeczni zastanawiający się nad dość nagłą karierą dyskursu aktywizacyjnego 
zwracali uwagę na jego ideologiczne przesłanki. 

Dirk Geldof, analizując je blisko 20 lat temu, wskazywał trzy powody, dla 
których idea aktywizacji stała się dla polityki społecznej poszukującej środków 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu atrakcyjna (Geldof 1999). Po pierwsze, 
w  aktywizacji widziano właściwy środek zaradczy na opisywany jeszcze w  la-
tach 80., przede wszystkim przez amerykańskich neokonserwatystów, syndrom 
(kulturę) uzależnienia od publicznej pomocy. Twierdzili oni, że szczodre zasiłki 
wypłacane na podstawie bezwarunkowych praw socjalnych są szkodliwe zarówno 
dla ich beneficjentów (bo demoralizują, w szczególności zniechęcają do szukania/
podejmowania pracy), jak i całego społeczeństwa (marnotrawienie środków pub-
licznych, osłabianie motywacji do pracy poprzez pokazywanie, że można dobrze 
żyć, nie pracując). Taka diagnoza wskazywała – w jej świetle uzasadniony – kie-
runek zmian: w system opieki społecznej powinny być wbudowane mechanizmy 
zachęcające biernych do tej pory zasiłkobiorców do aktywności, tj.  szukania 
i  podejmowania pracy. Ponieważ bierność ta jest przejawem uzależnienia od 
publicznej pomocy, zasiłkobiorcy sami z siebie nie chcą i nie mogą się zmienić, 
dlatego też potrzebne są mechanizmy operujące bodźcami o charakterze sankcji 
negatywnych, by tę zmianę wywołać. Po drugie, aktywizację uznano za właści-
wą strategię zapobieżenia destrukcyjnym dla ładu społecznego zagrożeniom ze 
strony underclass. Koncepcja underclass – upowszechniona na przełomie lat 80. 
i  90., dziś już w  zasadzie zarzucona – dostarczyła innego niż syndrom uzależ-
nienia wyjaśnienia zjawiska wykluczenia społecznego. Proponowała mianowicie 
widzieć w nim przejawy podziałów klasowych. W opisach underclass podkreśla-
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no nagromadzenie w  niej wielu negatywnych zjawisk i  zachowań (bezrobocie, 
przestępczość, uzależnienia, nielegalne rynki), które – rozwijając się – mogły 
prowadzić do destabilizacji. Z  punktu widzenia klas dominujących underclass 
była więc klasą niebezpieczną. W  tym kontekście aktywizacja prowadząca do 
reintegracji dawała perspektywę łagodzenia podziałów klasowych, a  zatem i  re-
dukowania niebezpieczeństwa. Po trzecie, aktywizację postrzegano jako właściwe 
działanie z  punktu widzenia przywracania spójności społecznej. Istnienie zja-
wiska wykluczenia społecznego dowiodło, że tradycyjne prawa socjalne realnie 
przestały już gwarantować obywatelom pełnię uczestnictwa w życiu społecznym. 
Ten stan rzeczy stawiał państwo wobec konieczności podejmowania działań  
(re)integracyjnych adresowanych do osób/grup/kategorii społecznych, które zo-
stały wykluczone. Działania te miałyby prowadzić do ich powtórnego włączenia 
poprzez aktywizację, tj. umożliwienie wykonywania społecznie znaczących zadań. 
Mimo że przesłanki te wynikały z  odmiennych ideologicznie źródeł, wszystkie 
zgodnie dowodziły, iż aktywizacja jest kluczem do zaradzenia problemom bez-
robocia i społecznego wykluczenia – nowym wyzwaniom, przed którymi stanęła 
polityka społeczna w latach 90. 

Swoisty konsens, że tym, co bezrobotni/wykluczeni potrzebują, jest aktywi-
zacja, nie przesądzał jeszcze, jak tak aktywizacja ma wyglądać. Mogła zapewne 
przybrać wiele różnych form. W okresie wykluwania się polityk aktywizacji samo 
pojęcie aktywizacji – jak podaje przytaczany tu Geldof (1999) – zasadniczo od-
nosiło się do misji pracy socjalnej i/lub animacji kulturalnej, która polegała na 
motywowaniu ludzi do takiej zmiany swoich zachowań (stylu życia), która miałaby 
wyraźny wymiar emancypacyjny – umożliwiała im dawanie sobie rady w życiu. 
Dokonanie się takiej zmiany wymagało odmiennego podejścia do samego siebie 
i otwarcia się na nowe możliwości wcześniej nieuświadamiane lub traktowane jako 
niedostępne. W  takim rozumieniu – warto to podkreślić – pojęcie aktywizacji 
w istocie było blisko powiązane z pojęciem empowermentu. 

Rzecz jednak w  tym, że aktywizacja zoperacjonalizowana na użytek polityk 
aktywizacji nabrała innego, dość szczególnego i oryginalnego znaczenia. Termin 
„aktywizacja” zaczął mianowicie odnosić się do pewnego zestawu tzw. środków 
aktywizacji. Środki te to, po pierwsze, zasiłki (z tytułu opieki społecznej rozumia-
nej jako technika zabezpieczenia społecznego), ale także dodatki motywacyjne lub 
subsydia; po drugie, usługi (np. doradztwo, poradnictwo, szkolenia zawodowe, 
pomoc i instruktaż w zakresie poszukiwania pracy); po trzecie, szczególne zasady 
i reguły (zasada pomocy warunkowej, zasada make work pay, kontrakty integracyj-
ne, sankcje, czasowy charakteru uprawnień); po czwarte, tzw. test pracy (wymóg 
podejmowania czynności zmierzających do podjęcia pracy). Zauważmy, że środki 
te mają charakter bodźców pozytywnych (zachęt) bądź negatywnych (tj.  czyn-
ników zniechęcających). Uzupełnieniem tego zestawu środków stosowanych po 
podażowej stronie rynku pracy były środki stosowane po jej stronie popytowej 
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(np. programy tworzenia miejsc pracy, zachęty dla pracodawców lub subsydiowa-
nie miejsc pracy). W rezultacie środki te ułożyły się w spójny wzór interwencji, 
złożony z  zestawu bodźców pozytywnych (np. dodatki motywacyjne, usługi) 
i  negatywnych (np. sankcje, kontrakty) kierowanych do osób aktywizowanych 
oraz zestawu środków służących tworzeniu miejsc pracy. Jeśli zatem w politykach 
aktywizacji aktywizacja oznaczała ni mniej, ni więcej, tylko zdefiniowany zestaw 
środków aktywizacji, to odbywające się w  ich ramach aktywizowanie (tj. proces 
aktywizacji) stało się niczym innym jak rozłożoną w czasie sekwencją aplikowania 
tych środków osobom uznanym za wymagające aktywizacji. Przyjęto ponadto, że 
sekwencja ta może trwać nie dłużej niż z góry określony czas, i zakładano, że po 
upływie tego czasu aktywizowani powinni zostać reintegrowani. Jeśli im się to nie 
uda, tracą uprawnienia, z których w trakcie aktywizacji korzystali. 

Z powyższych uwag wynikają dwie konkluzje. Po pierwsze, w politykach akty-
wizacji proces aktywizacji to proces stosowania przez poszczególne instytucje i or-
ganizacje oraz ich personel dostępnych środków aktywizacji zgodnie z przyjętymi 
zasadami. Proces ten zatem dotyczy z natury rzeczy instytucjonalnych podmiotów 
aktywizujących. Tłumaczy to, dlaczego ewolucja polityk aktywizacji sprowadzała 
się do zmian w sferze zarządzania (Moreira i Lødemel 2012) i dlaczego niemal cała 
literatura naukowa dotycząca polityk aktywizacji skupia się na tej problematyce. 
Po drugie, projekt polityk aktywizacji nie zakładał – i nie uwzględniał – procesu 
aktywizacji, którego podmiotem byłyby osoby aktywizowane. Z punktu widzenia 
uczestnika programów aktywizacji uczestnictwo to oznacza bycie aktywizowanym, 
tj. podlegania aplikowanym oddziaływaniom. 

Wobec tego, jeśli pamięta się podstawowe znaczenie pojęcia aktywizacji, 
pojawić się musi zasadnicza wątpliwość co do logicznej spójności polityk akty-
wizacji. Zasadnie bowiem można podejrzewać, że są one wewnętrznie sprzeczne, 
skoro chcą, by docelowo ich adresaci stali się podmiotowymi uczestnikami życia 
społecznego, mimo tego, że w  procesie, który ma do tego stanu doprowadzić, 
traktowani są przedmiotowo. Do kwestii tej, stawianej zresztą już u zarania po-
lityk aktywizacji, można odnieść się na dwa sposoby. Każdy z nich prowadzi do 
odmiennych wniosków. 

Polityki aktywizacji należy uznać za logicznie spójne (tj. wewnętrznie nie-
sprzeczne), jeśli będziemy je analizować w ramach właściwego im paradygmatu 
behawioralnego. Jest bowiem oczywiste, że opisany wcześniej wzór aktywizacji to 
przykład zastosowania schematu modyfikacji zachowań opartego na karach i na-
grodach. Tę behawioralną tożsamość polityk aktywizacji podkreślano wielokrotnie, 
czego wyrazem jest popularność wyrażania jej istoty poprzez odwołanie się do 
potocznej kategorii „kija i marchewki”. Rozpatrywane w tym kontekście polityki 
aktywizacji stanowią przykład inżynierii behawiorystycznych. Należy w tym miej-
scu przypomnieć, że inżynieriom tego typu nie stawia się za cel zmiany stanów 
wewnętrznych człowieka, takich jak lęk czy siła woli, ale modyfikowanie jego 
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reakcji, które są obserwowalne i mierzalne (Kozielecki 1976). Wynika to z pod-
stawowych, właściwych behawioryzmowi założeń, zgodnie z  którymi jednostka 
to zaledwie układ reaktywny, którym można sterować za pomocą zewnętrznych 
bodźców (Kozielecki 1976). Jej cele, aspiracje, stany emocjonalne to swoista „czar-
na skrzynka”, w którą się nie wnika. By kształtować pożądane reakcje jednostek, 
sterować ich zachowaniem, nie trzeba znać zawartości tej skrzynki, należy nato-
miast umiejętnie aplikować procedury pozytywnego wzmacniania (np. nagrody 
materialne, uznanie i in.). Bez wątpienia behawioralna koncepcja człowieka razi 
aż nadto uproszczonym, jednowymiarowym i  mechanistycznym rozumieniem 
jego zachowań. Mimo to stosowanie metod/inżynierii behawiorystycznych może 
przynosić efekty, tyle że w  zakresie z  góry ograniczonym tylko do modyfikacji 
zewnętrznych zachowań człowieka. Polityki aktywizacji jako inżynierie behawio-
rystyczne nie są zatem wewnętrznie sprzeczne, bo w  gruncie rzeczy nie chodzi 
w  nich o  nic więcej niż o  modyfikację zewnętrznych zachowań ich adresatów 
– przejście od stanu „bierności” do stanu „aktywności”, przy czym definicja obu 
stanów jest osobom aktywizowanym narzucana z  zewnątrz. Jednocześnie, by 
osiągać te cele, polityki aktywizacji nie muszą dysponować modelem reintegracji 
rozumianej jako proces doświadczany przez osoby aktywizowane, ponieważ to, 
co się z  nimi dzieje z  punktu widzenia technologii behawiorystycznej, nie jest 
istotne („czarna skrzynka”), liczą się tylko procedury kar i nagród i zarządzanie 
procesami ich stosowania. Co więcej, brak ten nie jest mankamentem czy słabością 
polityk aktywizacji, ale naturalnym następstwem wpisania ich projektu w  ramy 
paradygmatu behawioralnego. 

Kwestia wewnętrznej spójności polityk aktywizacji wygląda inaczej, jeśli na 
(re)integrację społeczną i  zawodową spojrzy się z  innej niż behawioryzm per-
spektywy. Alternatywy dostarcza podejście behawioralno-poznawcze – współ-
cześnie najbardziej uznana podstawa konstruowania społecznych technologii. 
Najogólniej rzecz biorąc, podejście to przyjmuje za behawioryzmem, że ludzkie 
zachowania są efektem procesów uczenia się w toku warunkowania klasycznego 
lub instrumentalnego, ale zakłada jednocześnie, że równie ważne, jeśli nie waż-
niejsze, są wewnętrzne procesy poznawcze i to od nich, tj. od tego, jak jednostka 
postrzega i  interpretuje świat – i  siebie w  tym świecie – zależą jej zachowania. 
Z behawioralno-poznawczego punktu widzenia polityki aktywizacji są wewnętrz-
nie sprzeczne, gdyż prowadzić muszą do skutków odwrotnych niż deklarowane 
i  zamierzone. Dzieje się tak dlatego, że dla osób nimi objętych uczestnictwo 
w programach aktywizacyjnych, bycie aktywizowanym to kolejne doświadczenie 
opresji, wywołującej i/lub wzmacniającej w nich przekonanie o braku kontroli nad 
własnym życiem i obniżającej samoocenę. Przekonaniom tym towarzyszy poczucie 
bezradności/bezsilności. W rezultacie u osób aktywizowanych wewnętrzna mo-
tywacja do działania ulega osłabianiu, rodzi się apatia, słabną relacje społeczne. 
Z punktu widzenia celów polityk aktywizacji efekty prowadzonej w  ich ramach 
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aktywizacji są zatem przeciwskuteczne – bardziej sprzyjają utrwalaniu stanu wy-
kluczenia społecznego, niż przybliżają do podmiotowego włączania się w  życie 
społeczne i publiczne. 

Konkluzje powyższych rozważań prowadzą do konfuzji: polityki aktywizacji 
bronią się przed zarzutem wewnętrznej sprzeczności jedynie na gruncie założeń 
wyrastających z behawioralnej koncepcji człowieka. Rzecz w tym, że współcześnie 
założeń tych nie da się obronić. Behawioryzm, na skutek własnych ograniczeń, 
został zastąpiony podejściem behawioralno-poznawczym, uznanym za bardziej 
trafne. Z jego natomiast perspektywy wewnętrzna sprzeczność polityk aktywizacji 
nie powinna budzić wątpliwości, skoro stosowane w ich ramach środki prowadzić 
muszą do skutków odwrotnych niż zamierzone. 

Uwagi końcowe

Istnieją co najmniej dwa wymiary polityk aktywizacji, w  których ich paradok-
salność warto analizować. W ramach niniejszego opracowania można je jedynie 
zasygnalizować.

Należy zatem zwrócić uwagę na postrzegany i opisywany już we wczesnych 
analizach (np. Crespo i  Serrano Pascual 2004) fakt występowania sprzeczności 
między aktywizacyjnym dyskursem a  realnym wpływem polityk aktywizacji na 
osoby poddawane procedurom aktywizacyjnym. Chodzi tu zatem o wymiar mi-
krostrukturalny. Z  jednej strony, na poziomie dyskursu, mowa jest o  indywidu-
alnej autonomii, niezależności, uczestnictwie w życiu społecznym i publicznym, 
wzroście kompetencji społecznych i zawodowych. Z drugiej strony, na poziomie 
praktyki mamy do czynienia z doświadczaniem różnych form przymusu, koniecz-
nością akceptowania narzucanych warunków, wyborem między „marchewką” 
a  „kijem”. Musi w  tej sytuacji pojawić się pytanie o  źródła owej sprzeczności. 
Sugestie, gdzie ich poszukiwać, znajdziemy w  klasycznych dla socjologii niein-
tencjonalnych skutków działań społecznych pracach. Przyjmując za punkt wyj-
ścia propozycję Mertona (1936), można by się zastanawiać, czy i na ile jest ona 
efektem niewiedzy lub błędnego rozpoznania natury problemów, które polityki 
aktywizacji miały rozwiązać, krótkoterminowych interesów, które wzięły górę nad 
interesami przyszłymi i przesądziły o wyborze takich, a nie innych metod dzia-
łania, czy też – nazwijmy to – prymatu neokonserwatywnego fundamentalizmu, 
który nie liczył się z następstwami podejmowanych działań. Idąc z kolei tropem 
propozycji współczesnych socjologów (Portes 2010), należałoby rozważyć, czy 
i na ile owa sprzeczność jest intencjonalna. Może być bowiem tak, że podmioty 
działające od początku miały zamiary inne niż te deklarowane w dyskursie (sta-
nowiłyby one zatem swoistą zasłonę ukrywającą prawdziwe cele), ale może być 
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i tak, że sprzeczność ta wystąpiła na skutek działania czynników leżących poza 
ich wiedzą i kontrolą.

Paradoksalność polityk aktywizacji można też analizować na poziomie makro-
strukturalnym. Przypomnijmy, że jednym z problemów, które miały one rozwią-
zać, było zapewnienie siły roboczej dla – dziś już to wiemy – transformującej się 
gospodarki, której towarzyszyła transformacja tradycyjnego welfare state w  jego 
współczesną formę, czasami określaną jako enabling state (Kaźmierczak 2017). 
Ten punkt widzenia kazałby traktować polityki aktywizacji nie tyle jako przy-
kład podmiotowych działań państw i  rządów, ile przejaw procesów dziejowych, 
często przebiegających poza naszą wiedzą i  świadomością, które wymuszają na 
nas decyzje zgodne z  ich logiką. W tym ujęciu to, co nam się wydaje w polity-
kach aktywizacji paradoksalne, w gruncie rzeczy stanowiłoby o ich najgłębszym, 
społeczno-ekonomicznym sensie. 

Powyższe refleksje, mam nadzieję, dowodzą, że polityki aktywizacji stanowią 
bardzo atrakcyjny obszar badań nad paradoksami działań społecznych, w  tym 
paradoksami prowadzonych polityk publicznych. Nie sposób jednak na koniec nie 
sformułować jeszcze jednej, ważniejszej, konkluzji: polityki publiczne projektuje 
się i realizuje nie po to, by dostarczać tematów dla badaczy społecznych, ale po 
to, by poprawiać jakość życia obywateli. Dlatego też – jak sądzę – istnieje pilna 
potrzeba poszukiwania alternatywy dla obecnie stosowanego podejścia, by nadać 
aktywizacji prowadzonej w ramach polityk aktywizacji właściwy sens. 
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