
19Praca Socjalna nr 5(33) 2018, S. 19–43

w dz i e w i ę ć dz i e S i atą 
r o c z n i c ę  i  m i ę dz y n a r o d o w e j 
ko n f e r e n c j i  pr a c y  S o c j a l n e j  

Joseph Kuilema

nauki płynące z i międzynarodowej 
konferencji pracy Socjalnej*

abStrakt

W artykule została omówiona I Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej, 
która odbyła się w Paryżu w 1928 roku. Oprócz nakreślenia rysu historycznego 
wydarzenia, autor poddaje analizie pięć zagadnień podejmowanych w trakcie 
konferencji, tj.: współpracę interdyscyplinarną, działalność międzynarodową 
z poszanowaniem tożsamości narodowej, podnoszenie poziomu profesjonali-
zmu w zakresie kształcenia wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych, 
nawiązywanie kontaktów, jak również dostrzegalną potrzebę pilnego podjęcia 
działań oraz optymizm, z  jakim uczestnicy wydarzenia spoglądali w  przy-
szłość. Artykuł zawiera również krótką analizę współcześnie podejmowanych 
międzynarodowych wysiłków w obszarze pracy socjalnej.
Słowa kluczowe: współpraca, edukacja, I Międzynarodowa Konferencja Pra-
cy Socjalnej, historia międzynarodowej pracy socjalnej

wStęP

H istoria międzynarodowej pracy socjalnej bywa czasami opisywana 
w literaturze jako składającą się z trzech „fal”. Pierwsza fala przy-

pada na koniec XIX i wczesne lata XX wieku, druga fala pojawiła się po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, a trzecia nadeszła wraz z globalizacją 
(Trygged, 2010). W artykule poddano pogłębionej analizie jeden z prze-
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łomowych momentów pierwszej fali, tj. I  Międzynarodową Konferencję 
Pracy Socjalnej. Celem analizy było sformułowanie wniosków, które mogą 
okazać się pomocne w związku z trzecią falą międzynarodowego zaintere-
sowania tematyką pomocy socjalnej.

Globalna praca socjalna to obecnie przedmiot wielu ważnych debat, 
podczas których omawiane są zagadnienia odnoszące się do uniwersalno-
ści języka praw człowieka, znaczenia wiedzy lokalnej (Healy, 2007), roli 
państwa narodowego i możliwości wdrożenia idei prawdziwie globalnego 
obywatelstwa (Rotabi i in., 2006). W trakcie dyskusji również stawiane 
są istotne z praktycznego punktu widzenia pytania, tj. jak najlepiej reali-
zować wspólne działania, np. poprzez prowadzenie współpracy nauko-
wej, realizowanie wymiany i  międzynarodowych praktyk zawodowych 
(Healy i in., 2003). W kontekście już postawionych pytań pojawiają się 
wciąż nowe wątpliwości i  obawy. Warto jednak zauważyć, że cennym 
źródłem wiedzy mogą okazać się pionierzy prowadzenia pracy socjalnej 
na poziomie globalnym, bowiem wiele spostrzeżeń z I Międzynarodowej 
Konferencji nie straciło na aktualności. Katherine Kendall, była sekre-
tarz generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, 
sama będąca pionierem w dziedzinie pracy socjalnej (Brandwein, 2005), 
zauważyła, że „w  globalnie współzależnym świecie, gdzie walczymy 
o znalezienie znaczącej roli i niezbędnego miejsca dla profesji pracowni-
ka socjalnego, wydobycie bogatego dziedzictwa pracy socjalnej na arenie 
międzynarodowej może przynieść nieprzewidziane bogactwo spostrze-
żeń” (Kendall, 2005, s. 499).

I  Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej stanowiła niezwykle 
ważne wydarzenie, czego wyrazem był udział w nim lub zaangażowanie 
w jego organizację wielu luminarzy tworzącej się profesji. Niestety, nie ist-
nieje zbyt wiele informacji z tego okresu na temat Konferencji (Burt, 2008; 
Eilers, 2003; Healy, 2008; Healy, Hall, 2007; Kniephoff-Knebel, Seibel, 
2008). Oprócz nakreślenia rysu historycznego konferencji, autor poddaje 
analizie pięć poruszanych tematów. Omawiane wówczas zagadnienia mogą 
dostarczyć cennych informacji w kontekście aktualnych rozważań na temat 
współpracy interdyscyplinarnej, działalności międzynarodowej z  posza-
nowaniem tożsamości narodowej, podnoszenia poziomu profesjonalizmu 
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w zakresie kształcenia wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych, 
nawiązywania kontaktów, jak również potrzeby pilnego podjęcia działań 
oraz optymistycznego zapatrywania na przyszłość.

hiStoria konferencji

I  Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej (The First International 
Conference of Social Work, FICSW) odbyła się w Paryżu w dniach 8–13 
lipca 1928 roku. Była ona częścią większego, trwającego dwa tygodnie 
międzynarodowego wydarzenia poświęconego szerokiemu spektrum za-
gadnień z  zakresu opieki społecznej (International Social Welfare Fortni-
ght). Wydarzenie to obejmowało spotkania Międzynarodowego Kongresu 
Opieki nad Dzieckiem, Międzynarodowego Kongresu Opieki Społecznej 
i Prywatnej, Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej, Międzynaro-
dowego Kongresu Urbanistycznego i Mieszkalnictwa oraz Międzynarodo-
wej Wystawy Mieszkalnictwa i Postępu Społecznego (FICSW, 1929, s. 7). 
W odbywających się przez dwa tygodnie spotkaniach wzięło udział łącznie 
około 5000 uczestników. Co istotne, w  owym czasie Paryż był jednym 
z największych miast na świecie (Cole, 2008).

I Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej była największym wyda-
rzeniem wśród innych odbywających się w ramach International Fortnight 
konferencji i kongresów. Zgromadziła 2481 delegatów z 42 krajów z Euro-
py, Azji, Afryki i obu Ameryk. Choć liczba uczestników tej konferencji, jak 
i ogólna liczba delegatów biorących udział w International Fortnight była 
często podawana (Eilers, 2003; Healy, 2008; Healy, Hall, 2007), warto 
zauważyć, że prawie połowa uczestników I Międzynarodowej Konferencji, 
tj. 1084 osoby, pochodziła z Francji. Mimo wszystko było to pod każdym 
względem wydarzenie międzynarodowe. Druga największa, licząca 279 
delegatów reprezentacja, przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne 
miejsca pod względem liczebności delegacji zajęli: Niemcy – 225 przed-
stawicieli, Polska – 138, Belgia – 130 i Wielka Brytania – 106. Pierwszą 
dziesiątkę państw z największą liczbą reprezentantów zamknęły Włochy, 
Szwajcaria, Chile i Czechosłowacja. Mniej delegatów pochodziło z krajów 
spoza Europy i Ameryki Północnej. Znaczną liczbę uczestników konferen-
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cji zapewniły trzy kraje południowoamerykańskie: Argentyna z 24 przed-
stawicielami, Chile – z 53 i Urugwaj – z 33 osobami. Największą grupę 
nieposiadającą związków językowych ani kolonialnych z Europą i Ameryką 
Północną stanowili delegaci z Japonii – 21 osób. Mimo że w I Międzyna-
rodowej Konferencji wzięła udział duża liczba krajów, należy odnotować 
fakt, że spośród 42 uczestniczących państw aż 23 delegacje były reprezento-
wane przez maksymalnie dziesięcioosobową grupę. Wśród przedstawicieli 
państw afrykańskich znalazły sie jedynie dwa kraje: Egipt i RPA (FICSW, 
1929, s. 14–15).

Konferencje odbywały się w sali koncertowej Salle Pleyel znajdującej się 
przy rue du Faubourg-Saint-Honoré 252 w Paryżu. Poszczególne sesje od-
bywały się w salach koncertowych Chopina i Debussy’ego oraz w dwóch 
innych „tymczasowo ochrzczonych” galeriach: Saint-Vincent-de-Paul i Flo-
rence Nightingale (FICSW, 1929, s. 13). Salle Pleyel jest do dziś salą kon-
certową orkiestry symfonicznej.

Plany zorganizowania międzynarodowej konferencji pojawiły się pięć 
lat wcześniej, ale impuls do ich wdrożenia dały działania oddolne. Pomysł 
„zrodził się w sposób naturalny w umysłach” europejskich i japońskich pra-
cowników służby społecznej – uczestników krajowych konferencji poświę-
conych pracy socjalnej, które odbyły się w Atlantic City w 1919 r. i w Wa-
szyngtonie w 1923 r. (FICSW, 1929, s. 5). Z materiałów konferencyjnych 
wynika, że pierwsza „nieoficjalna” propozycja organizacji międzynarodo-
wego spotkania pojawiła się w 1919 roku. Jej inicjatorem była dr Clotilde 
Mulon z Paryża, ale wydarzeniem, które sprawiło, że pomysł przyciągnął 
uwagę i zyskał zwolenników, był list wysłany 15 stycznia 1923 r. przez bel-
gijskiego lekarza i pracownika socjalnego dr. Rene Sand do Julii Lathrop, 
szefowej amerykańskiego federalnego urzędu ds. dzieci, pierwszej kobiety, 
która piastowała ten urząd przez dziewięć lat, tj. od 1912 r. do 1921 roku 
(Parker, Carpenter, 1981). W roku 1923 dr Rene Sand wziął udział w kra-
jowej konferencji poświęconej pracy socjalnej, na którą otrzymał zapro-
szenie od jej ówczesnego przewodniczącego Homera Folksa. Podczas tego 
właśnie wydarzenia dr Sand zapoznał delegatów z  inicjatywą zorganizo-
wania międzynarodowego spotkania, a już rok później, czyli w 1924 r., na 
kolejnej krajowej konferencji odbywającej się w Toronto utworzył komitet, 



Nauki płynące z I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej

23Praca Socjalna nr 5(33) 2018, S. 19–43

który rozpoczął prace przygotowawcze do realizacji tego przedsięwzięcia 
(FICSW, 1929, s. 6).

W  tym samym roku Rada Generalna Ligi Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża poparła propozycję finansowego wsparcia Konferencji, czego oficjal-
nym potwierdzeniem było podpisanie stosownego dokumentu przez Radę 
Gubernatorów Ligi w dniu 24 czerwca 1925 roku. „Tymczasowy komitet 
organizacyjny” konferencji spotkał się w Paryżu w dniach 27 i 28 wrze-
śnia 1926 r., przy czym koszty podróży amerykańskich członków komitetu 
zostały pokryte przez Fundację Russella Sage’a. W listopadzie 1927 r., po 
odbyciu dwóch kolejnych spotkań w Paryżu i Pradze, powołano do życia 
komitet wykonawczy międzynarodowej konferencji International Fortnight. 
Komitetowi przewodził Francuz Paul Strauss, były minister pracy, zdrowia 
i opieki społecznej (FICSW, 1929, s. 6–7).

Czynne wsparcie dla konferencji zaoferowały rządy państw na całym 
świecie, a uczestnicy International Fortnight otrzymali zniżkę na bilety od 
francuskich kolei (FICSW, 1929, s. 12). 7 lipca, tj. w dniu poprzedzają-
cym otwarcie I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej, Prezydent 
Republiki Francuskiej M. Gaston Doumergue złożył oficjalną wizytę na 
Wystawie Mieszkalnictwa i Postępu Społecznego. Ponadto swoją obecno-
ścią otwarcie konferencji uświetnił minister pracy, zdrowia i opieki społecz-
nej wraz z podsekretarzem stanu, uczestnicząc w tematycznie powiązanych 
sesjach poszczególnych konferencji i kongresów (tamże, s. 10). Co więcej, 
została podjęta decyzja – obecnie zupełnie nie do pomyślenia – o zwolnie-
niu z obowiązku podróżowania na Kongres z paszportem i wizą (tamże). 
Poza wsparciem zapewnionym przez rząd francuski znamienny był również 
udział w  różnych krajowych komitetach organizacyjnych wysokiej rangi 
urzędników rządowych, od argentyńskich wiceadmirałów i członków par-
lamentu do Ludowego Komisarza Zdrowia ze Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (ZSRR) (tamże, s. 29, 62).

Konferencja cieszyła się również dużym poparciem ze strony sektora 
prywatnego, w  szczególności mogła liczyć na wsparcie niektórych naj-
ważniejszych międzynarodowych organizacji pozarządowych tamtego 
okresu. Szczególną rolę odegrała Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. 
Jak wspomniano, sama konferencja została zorganizowana przez dr. Rene 
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Sanda, który w owym czasie pełnił funkcję doradcy technicznego Ligi Sto-
warzyszeń Czerwonego Krzyża. Przewodniczącą konferencji była dr Ali-
ce Masarykova, przewodnicząca czechosłowackiego Czerwonego Krzyża, 
a głównym skarbnikiem konferencji został Andre Pallain, który pełnił tę 
funkcję także w Czerwonym Krzyżu (FICSW, 1929, s. 26). Równie mocno 
zaangażowała się organizacja Save the Children, w owym czasie znana jako 
Save the Children International Union Fund, założona dziewięć lat wcze-
śniej przez Eglantynę Jebb i jej siostrę Dorothy Buxton w celu zapewnienia 
pomocy dzieciom dotkniętym skutkami pierwszej wojny światowej i powo-
jennych blokad w Niemczech i Austro-Węgrzech.

Środki na sfinansowanie konferencji w dużej mierze pochodziły z Ligi 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, w  szczególności z  jej czechosłowac-
kiej i  japońskiej filii, a  także z  różnych krajowych komitetów, w  tym 
amerykańskiej Narodowej Konferencji Pracy Socjalnej, Fundacji Carne-
gie, Fundacji Laury Spelman Rockefeller Memorial, Fundacji Milbank 
oraz Fundacji Russella Sage’a (FICSW, 1929, s. 7). Warto podkreślić, że 
w  konferencji wzięli udział przedstawiciele kilku głównych amerykań-
skich fundacji. Zostało to zresztą odnotowane w protokole z jednego ze 
spotkań przez Brytyjczyka Percy Aldena, który napisał: „Wiele w  tym 
względzie zawdzięczamy Stanom Zjednoczonym i myślę, że dr Sand zgo-
dziłby się ze mną, że finansowo bylibyśmy w trudnym położeniu, gdyby 
nie pomoc Ameryki” (tamże, s. 595).

Kerstin Eilers (2003, s. 120) podkreśliła, że „lista uczestników brzmi jak 
publikacja «Kto jest kim» w Europie i w międzynarodowej grupie przedsta-
wicieli pracy socjalnej”. Trudno do końca jednak ustalić, kto rzeczywiście 
wziął udział w konferencji, ponieważ w materiałach konferencyjnych wid-
nieją nazwiska „uczestników” konferencji, którzy nie byli na niej obecni. 
Wśród uczestników Eilers wymienia Jane Addams, Mary Richmond oraz 
Edith i Grace Abbott, czyli amerykańskie ikony profesji pracy socjalnej. 
Zauważa przy tym, że „taką listę można z  łatwością stworzyć dla innych 
krajów, co pokazuje, że w konferencji uczestniczyli znani przedstawiciele” 
(2003, s. 120). Rzeczywiście udział członków konferencji był sponsorowa-
ny przez wyżej wymienione cztery kobiety, a także przez inne znakomito-
ści z Ameryki, w  tym dr. Richarda Cabota, Edwarda Devine’a, Homera 
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Folksa, Johna Lappa, Julię Lathrop, Portera Lee i Lillianę Wald (FICSW, 
1929, s. 130–139). Z materiałów konferencyjnych jednak wyraźnie wynika, 
że Jane Addams, Julia Lathrop, Lillian Wald, Mary Richmond, Grace Ab-
bott i Edward Devine nie wzięli w niej udziału. Ponadto z wymienionych 
materiałów można wyczytać, że na spotkaniu 9 lipca został zaakceptowany 
wniosek o wysłaniu „telegramu wyrażającego podziw i zadowolenie z orga-
nizacji Konferencji adresowany do […] pionierów pracy socjalnej w Ame-
ryce, którzy nie mogli wziąć udziału w tym przedsięwzięciu” wraz z listą 
nazwisk (tamże, s. 162). Nie ulega wątpliwości, że w konferencji uczestni-
czył Homer Folks, który wygłosił tego dnia porywającą przemowę pt. „De-
finicja i postępy w pracy socjalnej” (tamże, s. 632). Obecność pozostałych 
osób pozostaje kwestią, której nie sposób rozstrzygnąć jedynie na podstawie 
materiałów konferencyjnych.

Warto zauważyć niezwykle ważną rolę, jaką w owym okresie odgrywa-
ły kobiety (Eilers, 2003). Na fakt ten zwróciła uwagę Katherine Kendall 
(2005, s. 497), podkreślając, że było to świadectwem kontrkulturowej roli 
pracy socjalnej oraz „dominacji utalentowanych kobiet, które czasami we 
współpracy z  mężczyznami, ale częściej działając samotnie, kształtowały 
opiekę społeczną i edukację w zakresie pracy socjalnej w Europie na począt-
ku XX wieku”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich, 
w  tym pracownicy dydaktyczni katedr i  wielu amerykańskich uczelni 
zaangażowanych w kształcenie wykwalifikowanych pracowników socjal-
nych. Byli to m.in. reprezentanci: Uniwersytetu Chicagowskiego, Bryn 
Mawr College, Uniwersytetu Fordham, American University, Uniwersy-
tetu Harvarda, Uniwersytetu Minnesoty, Uniwersytetu Columbia, któ-
rego katedra socjologii dopiero co zmieniła nazwę na New York School 
of Social Work [Nowojorska Szkoła Pracy Socjalnej], Uniwersytetu Yale, 
Sarah Lawrence College, Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Uniwersytetu 
z Tulane, Uniwersytetu Loyola, College of William and Mary, Uniwer-
sytetu Marquette, szkoły wyższej Simmons College i  Michigan State 
Normal College, który obecnie nosi nazwę Eastern Michigan University 
(FICSW, 1929, s. 130–139).
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wielka wojna

Nie można zrozumieć I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej bez 
jej specyficznej historii, która tu została przedstawiona, jak i bez jej umiej-
scowienia w szerszym kontekście historii powszechnej. Konferencję zorga-
nizowano w czasie, gdy pamięć Wielkiej Wojny, która – jak zdawało się 
wtedy – miała zakończyć wszelkie wojny, zaczęła się zacierać, choć jej skut-
ki były wciąż silnie odczuwalne. Wydarzenie zaistniało tuż przed końcem 
szalonych lat 20. i  wybuchem ekonomicznej katastrofy zapoczątkowanej 
Czarnym Wtorkiem na giełdzie nowojorskiej w październiku 1929 roku. 
To historyczne podłoże znajduje odzwierciedlenie w  materiałach konfe-
rencyjnych. Jest w nich trzeźwe rozpoznanie wpływu na sytuację socjalną 
milionów ludzi na całym świecie, wątek często podejmowany dla podkre-
ślenia znaczenia solidarności i pokoju. Jednakże zaznacza się też ogromny 
optymizm co do przyszłości świata i  roli Ligi Narodów, a  także innych 
organizacji międzynarodowych, optymizm, który już za kilka lat wydałby 
się zupełnie nie na miejscu w obliczu załamania gospodarki światowej, do-
chodzenia Hitlera do władzy, gdy zaczęło się stawać jasne, że ZSRR nie jest 
wcieleniem wspólnotowej utopii, którą rzekomo miał być.

Skutki Wielkiej Wojny najlepiej unaoczniają przedstawione na konfe-
rencji raporty państw pokonanych: Austrii, Węgier, Niemiec oraz w pew-
nym stopniu Turcji. W niemieckim raporcie są obszernie omawiane proble-
my związane z  sytuacją „niepełnosprawnych żołnierzy, wdów wojennych 
i pozostających na ich utrzymaniu dzieci” (Polligkeit, 1929, s. 357). Jeden 
z delegatów, dr Johannes Horion, dużo uwagi poświęcił kwestii zwiększonej 
zależności narodu od pomocy społecznej niesionej osobom, które zostały 
ranne w wyniku wojny, i rodzinom osób zabitych (tamże, s. 619).

Ostrzegał też, że:

Jeśli produkcja przemysłowa w Niemczech spadnie, a za granicę będą mu-
siały być przekazywane coraz większe kwoty tytułem reparacji wojennych, 
wysiłki podejmowane na rzecz poprawy sytuacji społecznej będą zagrożo-
ne. I nie jest to tylko zagrożenie dla osób, które obecnie korzystają z do-
brodziejstw opieki socjalnej, ale dla całego narodu […]. Dlatego zarówno 
w  interesie Niemiec jak i wszystkich pozostałych krajów jest zachowanie 
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podstawowych elementów niemieckiej opieki i polityki społecznej zarówno 
w tych trudnych latach, przez które Niemcy muszą przechodzić teraz, jak 
i w nieodległej przyszłości (Horion, 1929, s. 631).

Choć powojenna sytuacja wielu krajów pozostawała tragiczna, nawet 
tam, jak i w wielu innych, pracownicy socjalni postrzegali Wielką Wojnę 
jako bodziec do rozwoju usług socjalnych. Dotyczyło to w szczególności 
środków zabezpieczenia społecznego (Eilers, 2003). Doktor Julius Axmann 
(1929, s. 175), szef administracyjny departamentu rządowego Dolnej Au-
strii, powiedział:

Jeszcze przed upadkiem politycznym Austria, podobnie jak inne państwa, 
brała udział w […] ogólnym rozwoju pracy socjalnej. Było to możliwe dzię-
ki indywidualnym działaniom społecznym lub wymianie doświadczeń 
z  innymi państwami. Od czasów wojny Austria, podobnie jak wszystkie 
inne państwa, które uczestniczyły w Wielkiej Wojnie, otrzymała silny im-
puls rozwojowy w tym kierunku.

Doktor Wilhelm Polligkeit (1929, s. 378) zauważył z kolei, że w wyniku 
wojny znacznie zwiększyło się zainteresowanie pracą socjalną wśród społe-
czeństwa.

Mimo zalecanej przez delegację niemiecką ostrożności uczestnicy konfe-
rencji z optymizmem patrzyli w przyszłość. Jednym z celów konferencji było 
scementowanie lub umiędzynarodowienie istniejących krajowych konferen-
cji i  komitetów, co miało zapewnić niezbędne zasoby i  koordynację „zbyt 
rozproszonych sił działających w  obszarze pracy socjalnej” (tamże, s.  28). 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący obradom Inter-
national Social Welfare Fortnight Paul Strauss (1929, s. 144), który w swoim 
wystąpieniu podkreślił, że jest pełen nadziei, ponieważ „każdego dnia odkry-
wa, że altruizm zyskuje na popularności, że dobroć rośnie wszędzie”.

materiały konferencyjne

W trakcie I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej przetoczyło się 
wiele debat, podczas których próbowano zdefiniować, czym jest ta praca. 
Mimo że temu zagadnieniu poświęcony był cały dzień spotkań (FICSW, 
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1929, s. 595–725), to jednak konferencja przebiegała pod hasłem wstępnie, 
oficjalnie przyjętej definicji. Praca socjalna została zdefiniowana bardzo sze-
roko (Eilers, 2003, s. 121) z użyciem pojęć, które dziś moglibyśmy nazwać 
bardziej uniwersalnymi, jako: 

Każde staranie nastawione na ulżenie cierpieniu z  powodu ubóstwa, dla 
umożliwienia jednostkom i  rodzinom odzyskania normalnych warunków 
życiowych, zapobieganie plagom społecznym, poprawę warunków socjalnych 
i życiowych społeczności za pomocą pracy z indywidualnymi przypadkami, 
pracy grupowej, nacisku społecznego na stanowienie prawa i na administrację 
oraz badań społecznych. Praca socjalna zatem obejmuje nie tylko pomoc spo-
łeczną, ubezpieczenie i działania społeczne, ale także, do pewnego stopnia, 
higienę i edukację (FICSW, 1929, s. 174)1).

Zgodnie z tą definicją zostały opracowane i przedstawione szczegółowe 
raporty krajowe na temat pracy w  opiece społecznej w  różnych krajach. 
Do celów tego artykułu zostaną przeanalizowane wybrane sprawozdania 
z konferencji i posiedzeń plenarnych, które ilustrują pięć tematów związa-
nych z rolą, jaką odgrywała międzynarodowa współpraca w dyskusjach nad 
wcieleniem wcześniej przytoczonej definicji na poziomie globalnym.

Współpraca interdyscyplinarna 

Uczestnikami International Fortnight byli przedstawiciele różnorodnych pro-
fesji i dyscyplin: miejscy planiści, przedstawiciele związków zawodowych, spe-
cjaliści ds. edukacji i wychowania dzieci, położne, lekarze, pielęgniarki, urzęd-
nicy zajmujący się zdrowiem publicznym, profesorowie ekonomii, socjologii 
i  innych dyscyplin, przedstawiciele rządu, członkowie służb mundurowych 
wielu krajów, funkcjonariusze służby więziennej, biskupi, rabini i zakonnicy 
z  różnych zgromadzeń, szefowie fundacji dobroczynnych i  międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych. Nie sposób przecenić, jak bardzo eklek-
tyczni i wpływowi byli uczestnicy konferencji pochodzący z „czterech stron 

1) Tłum.: J. Szmagalski (2018), Rozwój koncepcji pracy socjalnej. Jedna czy wiele, War-
szawa, Difin, s. 154. 
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świata” (Strauss, 1929, s. 143). To właśnie ich zadaniem stało się określenie 
międzynarodowej roli dla rodzącej się profesji pracownika socjalnego.

W wystąpieniu otwierającym konferencję, a działo się to w niedzielny 
wieczór 8 lipca, Paul Strauss z całą mocą przekonywał, że międzynarodowe 
działania w zakresie pracy socjalnej muszą być zakrojone na szeroką skalę 
i opierać się na interdyscyplinarności.

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć – powiem to w kilku słowach – że istnieje 
konieczność zapewnienia jedności między wszystkimi naszymi organiza-
cjami, między administracją publiczną a działalnością prywatną bowiem 
istnieje niebezpieczeństwo oddzielenia naszych wysiłków, a  jeśli chcemy 
w pełni zrozumieć cały zakres działalności filantropijnej i socjalnej, naszym 
wspólnym obowiązkiem jest nieodgradzanie się „szczelnie zamkniętymi 
drzwiami” od innych organizacji (Strauss, 1929, s. 143).

W dalszej części swojego przemówienia Strauss (tamże, s. 143) podkreślił 
że: „służba społeczna, która przynosi nam dzisiaj satysfakcjonującą współ-
pracę, nie może być oddzielona od przejawów altruizmu, od medycyny pre-
wencyjnej, higieny społecznej czy solidarności”. To podejście wybrzmiewa 
echem w raportach krajowych zawierających dane statystyczne i opis działań 
na rzecz zwalczania różnorodnych problemów społecznych i realizacji progra-
mów społecznych. Mowa w nich o walce z gruźlicą i chorobami weneryczny-
mi, działaniami w zakresie budownictwa miejskiego, prawach związków za-
wodowych, czy programach opieki społecznej dla wszystkich, od niemowląt 
po osoby starsze. Strauss zakończył swoje wystąpienie oświadczeniem: 

Wszyscy jesteśmy gotowi do współpracy w  imię jednego celu, jakim jest 
niesienie pomocy wykluczonym poza nawias społeczny, tym którzy znaleźli 
się na samym dnie, aby świat mógł wykonać krok w kierunku spełnienia 
najszlachetniejszego i  najwspanialszego marzenia, jakim jest przyszłość 
oparta na powszechnym pokoju i ludzkim braterstwie (tamże, 1929, s. 144).

Działalność międzynarodowa z poszanowaniem tożsamości narodowej

Drugim głównym tematem konferencji była potrzeba międzynarodowej 
współpracy wychodzącej zasięgiem działań poza granice różnorodnych 
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kultur i kontekstów z jednoczesnym ich poszanowaniem. Wśród osób, któ-
re wygłosiły przemowę wieczorem 8 lipca w trakcie sesji otwierającej, był 
Paul Draudt, wiceprzewodniczący Ligii Towarzystw Czerwonego Krzyża. 
Podzielił się następującym spostrzeżeniem: „Dużo mówi się dziś o  inter-
nacjonalizmie, ale nie może być prawdziwej i  owocnej międzynarodowej 
współpracy bez zachowania zrozumienia i poszanowania dla podstawowych 
narodowych wartości” (FICSW, 1929, s. 154). Podobne wątki znalazły się 
również w przemowie dr Alice Masarykovej, przewodniczącej konferencji, 
która w wystąpieniu na jej otwarcie sformułowała taką oto refleksję:

Dzisiaj, otwierając międzynarodową konferencję poświęconą pracy socjal-
nej, mam jedno palące pragnienie: móc z lekkością na sercu odłożyć na bok 
drzemiące w nas niebezpieczne wewnętrzne rozdarcie, które każe nam pytać 
samych siebie: czy w pracy socjalnej powinniśmy kierować się pobudkami 
egoistycznymi czy altruistycznymi, być zorientowanymi na wartości indywi-
dualistyczne czy kolektywne, arystokratyczne czy demokratyczne, naukowe 
czy charytatywne, narodowe czy międzynarodowe, wschodnie czy zachod-
nie? Rzeczywiście, te wybory są niebezpieczne (FICSW, 1929, s. 155).

Nie ulega wątpliwości, że organizatorzy konferencji pragnęli, aby pra-
ca socjalna była postrzegania jako działania prowadzone zarówno na po-
ziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kroki zaś czynione w  stronę 
umiędzynarodowienia pracy społecznej nie były interpretowane jako pró-
ba zastąpienia krajowej pracy społecznej albo uzurpowanie sobie takiego 
prawa. Co więcej konferencja miała dać też jasny przekaz, że patriotyzm  
i  zaangażowanie w sprawy własnego narodu dają człowiekowi niezbędne 
narzędzia do realizacji działań na arenie międzynarodowej. Jak to ujęła dr 
Masarykova: „Naród wierny swojej ziemi i tradycjom ma zdolność dawania 
innym narodom, a także czerpania od nich”. (Masarykova, 1929, s. 156)

Podnoszenie poziomu profesjonalizmu w zakresie kształcenia 
wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych

Praktycznie we wszystkich raportach krajowych pojawiła się informacja 
o  braku właściwie wyszkolonych pracowników socjalnych, szczególnie 
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w kontekście powojennych potrzeb wielu europejskich społeczeństw (Eilers, 
2003). Panna Juliette Delagrange (1929, s. 339), Dyrektorka Centralnego 
Biura Pielęgniarek w Paryżu, przedstawiła prezentację „Praca socjalna we 
Francji”. Podkreśliła, że „wraz z upływem czasu coraz widoczniejsza staje się 
we Francji potrzeba przeprowadzenia szkoleń technicznych, praktycznych 
i teoretycznych dla osób na różnych stanowiskach, pracujących dla instytu-
cji zajmujących się pomocą społeczną”. Opisując sytuację w Niemczech, dr 
Polligkeit (1929, s. 363) powiedział: „Prowadzone obecnie działania w za-
kresie opieki społecznej charakteryzuje większy nacisk na proces edukacji 
zawodowej, co ma zapewnić [obecność] dobrze wyszkolonych i wyspecjali-
zowanych pracowników socjalnych”. 

W szczególności uczestnicy konferencji podkreślali, że wraz z profesjo-
nalizacją zawodu i  odchodzeniem od modeli opartych na dobroczynno-
ści i  wolontariacie rośnie potrzeba zapewnienia bardziej sformalizowanej 
edukacji przygotowującej do pracy wykwalifikowanych pracowników so-
cjalnych. Przedstawiciel Japonii, wschodzącego supermocarstwa w  Azji, 
zwrócił uwagę na fakt, że rozwój profesjonalnych specjalności, związanych 
z  pracą socjalną w  Japonii, wskazuje na „niewystarczającą liczbę wolon-
tariuszy odznaczających się gorliwością duchową” i  stąd potrzeba zapew-
nienia „specjalistycznej wiedzy” („Praca socjalna w Japonii”, 1929, s. 465). 
Podobne spostrzeżenia podzielali też przedstawiciele nowo powstałego 
państwa tureckiego – dr Hussameddin i dr Ismael.

Potrzeba kształcenia jest jeszcze bardziej widoczna w kontekście zapewnie-
nia nie-medycznej kadry pracowników socjalnych. Aby stworzyć dobrego 
pracownika socjalnego nie wystarczy już bazować wyłącznie na dobrej woli, 
ponieważ dziedzina ta rozbudowała się na tyle znacząco w ostatnich latach, 
że konieczne jest specjalne szkolenie (Hussameddin, Ismael, 1929, s. 531).

Warto zauważyć, że uczestnicy konferencji reprezentowali nie tylko 
kraje, które podjęły działania mające na celu stworzenie jakiejkolwiek for-
malnej edukacji w zakresie pracy socjalnej. W konferencji wzięli też udział 
przedstawiciele państw, w których praca społeczna miała dłuższą historię, 
np. Niemcy czy Stany Zjednoczone. Nie dziwi zatem fakt, że prowadzone 
przez nich debaty charakteryzowała większa kompleksowość. Sophonisba 
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Breckinridge (1929, s. 589), profesor ekonomii społecznej, wykładowca 
w Graduate School of Social Service Administration na Uniwersytecie Chi-
cagowskim, wskazała na podobieństwa w walce o profesjonalną tożsamość 
pomiędzy pracą socjalną a medycyną i prawem, zauważając, że kluczowa 
różnica polega na tym, że „na ten moment pracownik socjalny nie musi być 
zarejestrowany albo posiadać licencji, jak ma to miejsce w przypadku osób 
wykonujących zawód prawnika, medyka czy pielęgniarza”. A zatem, pod-
czas gdy większość debat koncentrowała się na wprowadzeniu kształcenia 
do profesji, toczyły się także dyskusje na temat profesjonalnych organizacji, 
organów akredytujących i licencjonowania.

Mimo to na konferencji ukazano, że kształcenie w zakresie pracy socjal-
nej znajdowało się na bardzo wczesnym etapie. Doktor Alice Salomon, jed-
na z kluczowych postaci reprezentująca niemiecki system profesjonalnego 
kształcenia pracowników socjalnych, wspominała:

Nie było „gotowej do kupienia” wiedzy na temat pracy socjalnej, którą mo-
glibyśmy wykorzystać w  nauczaniu. Musieliśmy opracować ją sami. Nie 
było podręczników – musieliśmy je napisać. Nasza praca była prawdziwie 
zespołowa, a  czas poświęcony na stworzenie wizji szkoły, która miałaby 
przygotowywać do wykonywania bardzo specyficznej profesji, jeszcze bar-
dziej nas zbliżył (Salomon, Lees, 2004, s. 73).

Należy zauważyć, że dr Salomon odegrała pionierską rolę w przekuciu 
pomysłów w poważne działania na poziomie międzynarodowym. Przyczy-
niła się do założenia Międzynarodowego Komitetu Szkół Pracy Socjalnej, 
a w tym samym roku została jego przewodniczącą. Nie ulega wątpliwości, 
że konferencja w znaczącym stopniu przyczyniła się do kształcenia profesjo-
nalnej kadry zdolnej do wykonywania pracy socjalnej o silnym wymiarze 
międzynarodowym (Eilers, 2003, s. 126).

Nawiązywanie kontaktów

Jednym z głównych celów konferencji było nawiązanie kontaktów. Zgodnie 
z zapisem znajdującym się w konstytuującym ją dokumencie „celem Mię-
dzynarodowej Konferencji jest ułatwianie kontaktów osobistych, wymiana 
informacji i promowanie dyskusji wśród pracowników socjalnych i agencji 
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społecznych na całym świecie” (FICSW, 1929, s. 23). W materiałach kon-
ferencyjnych pojawia się kilka komentarzy w ironiczno-żartobliwych tonie, 
że taki cel zorganizowania konferencji może być postrzegany przez niektó-
rych jako niegodny, a już z pewnością niegodny kosztów podróży z drugie-
go końca świata. Na jednym ze spotkań inauguracyjnych prof. E. Gorter 
z Holandii przyznał, że:

[…] opinia publiczna nie zawsze jest przekonana o znaczeniu takiego kon-
gresu jak ten, który dzisiaj inaugurujemy. Lekki uśmiech na twarzy to czę-
sto spotykana reakcja naszych kolegów z kraju na informację, że zamierza-
my wziąć udział w takim spotkaniu (FICSW, 1929, s. 149).

Wśród kilku kluczowych mówców, którzy mocno potępili wyrażany przez 
niektórych pogląd, że konferencja, która skupia się na nawiązywaniu między-
narodowych kontaktów jest niewłaściwa lub jest po prostu marnotrawieniem 
czasu i pieniędzy, był Paul Strauss. Podczas inauguracyjnego spotkania do-
bitnie stwierdził: „Wydarzenia takie jak dwutygodniowe Social Fortnight nie 
są tylko paradami: cechuje je olbrzymia użyteczność, przyświeca im cel dal-
szego wzmacniania wszystkich społeczeństw przeciw różnym formom ludz-
kiej nędzy” (FICSW, 1929, s. 144). Wymowne było też podsumowanie sesji 
zamykającej, które odbyło się w piątek 13 lipca o godz. 16.00:

Obrady konferencji rzuciły nowe światło na ważne problemy. Ale najbar-
dziej namacalnym rezultatem dyskusji jest nawiązanie kontaktów między 
uczestnikami konferencji reprezentującymi 42 różne kraje. Z  pewnością 
przyczynią się one do zwiększenia harmonii w stosunkach międzynarodo-
wych, do rozwoju ducha pokojowego i braterskiego wśród narodów. Roz-
dzieleni wojną, wszyscy przeszli przez te same cierpienia. Teraz mogą pra-
cować razem nad przywróceniem szczęścia we wszystkich krajach (FICSW, 
1929, s. 170–171).

Pilna potrzeba i optymizm

Uczestnicy konferencji zgodnie uznali za pilną potrzebę międzynarodo-
wą współpracę. Najlepiej przesłanie to oddają słowa Eglantyny Jebb, któ-
ra co prawda przygotowała na konferencję mowę, ale z powodu choroby 
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nie wzięła w niej udziału. Zmarła wkrótce po zakończeniu konferencji. Jej 
przemówienie zostało jednak odczytane i stanowi jedno z najbardziej po-
ruszających, wygłoszonych w trakcie konferencji. Stwierdziła, że „jednym 
z  najbardziej pilnych problemów, którym musimy dziś stawić czoła, jest 
problem stosunków międzynarodowych” (Jebb, 1929, s. 637). Zwróciła też 
uwagę na zjawisko, które dziś nazwalibyśmy globalizacją, „ogromnego po-
stępu technicznego oraz zmian warunków gospodarczo-społecznych”, któ-
re „stworzyły problemy w relacjach międzynarodowych, nieznane naszym 
przodkom żyjącym w bardziej ograniczonym świecie” (tamże).

Globalne problemy społeczne, które zauważyła E. Jebb (tamże, s. 638), 
nie są problemami o wymiarze narodowym, lecz międzynarodowym: „Naj-
zwyklejszy chleb zjadany codziennie przez przeciętnego człowieka zależy 
od pracy i  dobrobytu ludzi zamieszkujących odległe i  nieznane krainy”. 
Podkreśliła też, że „jeśli jest to międzynarodowe zło społeczne, jeśli wyra-
sta z przyczyn międzynarodowych, to z pewnością jego rozwiązania należy 
szukać w kontekście międzynarodowym” (tamże, s. 654). Prorocze są też 
‒ jak się wydaje ‒ te słowa:

Nasze osiągnięcia techniczne mogą być wykorzystywane do zniszczenia, 
a także do wzajemnej pomocy. Możemy walczyć ze sobą zamiast z ubóstwem, 
ignorancją, chorobami i śmiercią. Broń będąca dziełem naszej twórczej inwen-
cji może być instrumentem leczenia albo rzezi, zależnie od naszej woli. Nasze 
wspólne dziedzictwo społeczne możemy wykorzystywać w sposób rozważny 
lub głupi, tak jak syn może mądrze wydawać odziedziczone bogactwo albo je 
bezmyślnie roztrwonić (Jebb, 1929, s. 639). 

Poza podkreśleniem pilnej konieczności działania w  słowach Eglantyny 
Jebb wybrzmiewały też optymistyczne nuty. Jako współzałożycielka Fundacji 
Save the Children doskonale wiedziała, jak wiele rzeczy staje się możliwe do 
zrealizowania, gdy grupa ludzi podejmuje kroki w celu niesienia pomocy naj-
słabszym. W ogólnym odbiorze konferencja miała więc raczej wydźwięk opty-
mistyczny, szczególnie w odniesieniu do roli profesji pracownika społecznego.

Praca socjalna, w  czasie gdy odbywała się I  Międzynarodowa Konfe-
rencja, była profesją rozwijającą się. Paul Strauss (1929, s. 596) oznajmił, 
że „wszędzie jest miejsce na pracę socjalną”. O wykwalifikowanej kadrze 
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pracowników socjalnych zaczęto mówić w gabinetach władzy, profesja ta 
zaczęła zyskiwać szacunek wśród uznanych zawodów. Dzięki działaniom 
w obszarze pracy socjalnej zmianie uległ sposób, w  jaki świat patrzył na 
biedę. Byli nawet tacy, którzy szczerze wierzyli, że samo ubóstwo można 
w dużej mierze przezwyciężyć. Debatowano nad zakresem pracy socjalnej, 
nad ustaleniem właściwej proporcji oferowanej pomocy, tak aby nie była 
zbyt duża, a przez to nie utrwalała uzależnienia od niej. Przeważały jednak 
opinie, że praca socjalna „nie zaakceptuje żadnej doktryny określającej po-
ziom nasycenia w dawaniu tak długo, jak długo o podziale dóbr w znacz-
nym stopniu będą decydować ci, do czyich rąk trafiają największe zyski” 
(Breckenridge, 1929, s. 591).

Konferencja była postrzegana jako klucz otwierający bramę, wrota 
do nowej ery, z  rozpościerającymi się „pięknymi i  radosnymi pejzażami” 
(Strauss, 1929, s.  597). Przyszłość malowała się w  optymistycznych bar-
wach. Podczas jednej z sesji plenarnych Percy Alden zakończył swoje wy-
stąpienie cytatem z Victora Hugo:

„Jest jedna rzecz – powiedział Victor Hugo – silniejsza od wszystkich armii 
na świecie, a jest nią idea, której czas nadszedł” i jest to idea świadomego 
wysiłku opartego na współpracy, który sprawia, że przyszłość jest pełna na-
dziei i  daje wyraz przekonaniu, że najgorsze zło rewolucji przemysłowej, 
które przez długi czas było źródłem rozpaczy reformatorów społecznych, 
jest stopniowo przezwyciężane (Strauss, 1929, s. 607).

Nadszedł czas dla pracy socjalnej i uznano, że konferencja w naturalny 
sposób doprowadzi do współpracy w całym świecie w celu położenia kre-
su różnorodnym problemom społecznym. Jak ujął to Homer Folks (1929, 
s. 636), pozostało jedynie pytanie: Ile czasu potrzeba, żeby ten zaczyn prze-
niknął całą ziemię? 

Po konferencji

Kolejne międzynarodowe konferencje odbyły się we Frankfurcie w 1932 r. 
i w Londynie w 1936 r., a organizację następnej przerwał wybuch drugiej 
wojny światowej. Optymizm, który zrodził się wraz z I Międzynarodową 
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Konferencją, został w dużej mierze utracony – świat ponownie pogrążył się 
w chaosie i przemocy.

Druga fala internacjonalizmu w obszarze działań społecznych pojawiła 
się po zakończeniu drugiej wojny światowej, przy dużym udziale Stanów 
Zjednoczonych. Pozycja USA jako prawdziwego globalnego supermocar-
stwa, a także rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych przyczyniły się 
do rozpowszechniania na całym świecie amerykańskich programów kształ-
cenia do pracy socjalnej (Razack, 2009; Trygged, 2010). Ta druga fala 
zyskała również dzięki narodowym ruchom wyzwoleńczym, które prze-
toczyły się przez południową część świata (Midgley, 2001, s. 23). Po raz 
pierwszy odbyła się międzynarodowa konferencja pracy socjalnej poza Eu-
ropą i Ameryką Północną. Konferencja miała miejsce w Indiach w 1952 r., 
a więc zaledwie kilka lat po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości (Hof-
fer, 1955). W przeciwieństwie do niektórych szlachetnych ideałów, którymi 
żyła konferencja paryska w 1928 r., ten okres w historii kształtowania się 
koncepcji pracy socjalnej w literaturze przedmiotu przedstawia się jako roz-
powszechnianie w dużej mierze klinicznego, indywidualistycznego i psy-
chopatologicznego podejścia przedstawicieli Półkuli północnej do krajów 
i kultur, w których większe znaczenie odgrywa społeczność i wspólne po-
dejmowanie decyzji (Caragata, Sanchez, 2002, s. 220).

Trzecia fala, której początek przypada na lata 80. albo 90. XX w., pod-
niosła się równolegle z pojawieniem się zjawiska globalizacji. Przeobrażenia 
dotyczą nie tylko koncepcji i teorii socjologicznych, lecz także otaczającej rze-
czywistości. Fala ta w ogromnej mierze jest oparta na dynamicznym rozwo-
ju technologii informacyjno-komunikacyjnych i transportu. Równocześnie, 
wraz ze wzrostem zainteresowania tematyką pracy społecznej, nastąpił dy-
namiczny rozkwit organizacji o wieloletnich tradycjach na arenie międzyna-
rodowej. Należy tu wymienić Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy 
Socjalnej (International Association of Schools of Social Work), organizację 
skupioną na działalności edukacyjnej, której korzenie sięgają czasów konfe-
rencji paryskiej, pierwotnie znaną jako Międzynarodowy Komitet Szkół Pra-
cy Socjalnej Alice Salomon (Healy, Hall, 2007; Kniephoff-Knebel, Seibel, 
2008). Podobnie powstanie Międzynarodowej Federacji Pracowników So-
cjalnych (International Federation od Social Workers), organizacji działającej 
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na rzecz zbliżenia praktykujących na całym świecie profesjonalistów pracy 
socjalnej, także przypada na 1928 rok. IASSW, IFSW oraz Międzynarodowa 
Rada Pomocy Społecznej (International Council of Social Welfare) wspólnie 
wydają czasopismo International Social Work. 

Trzecia fala to także okres widocznego zacieśniania współpracy między 
szkołami pracy socjalnej. Dzięki odradzającemu się przekonaniu, że „każ-
da praca socjalna jest międzynarodową pracą socjalną” (Ife, 2001, s. 13), 
szerszą akceptację zyskało postrzeganie jej globalnego charakteru. Zgodnie 
ze standardami działającej w USA Rady ds. Kształcenia w Zakresie Pracy 
Socjalnej (Council of Social Work Education) z 2001 r. studenci powinni 
„rozpoznawać globalny kontekst praktyki pracy socjalnej”. Ogólnoświato-
wy charakter tego zawodu jest związany z globalizacją, która jako taka jest 
rzeczywistością kontestowaną przez środowiska związane z pracą socjalną 
(Barbera, 2006; Midgley, 2001; Sewpaul, 2006). Jednocześnie pojawiają 
się opinie, że globalizacja to bez wątpienia bodziec do internacjonalizacji 
działań w obszarze pracy socjalnej i edukacji (Estes, 1992; Johnson, 2004; 
Midgley, 1990; Rotabi i in., 2007; Tesoriero, Rajaratnam, 2001).

W porównaniu z przesłaniem I Międzynarodowej Konferencji, współ-
czesną literaturę przedmiotu cechuje mniejszy optymizm co do roli pracy 
socjalnej w wymiarze międzynarodowym. Stephen A. Webb (2003, s. 191) 
twierdzi, że „praca socjalna ma w najlepszym przypadku minimalną rolę 
do odegrania w jakimkolwiek nowym ładzie globalnym, zakładając, że taki 
porządek by istniał” i  że „jakiekolwiek definicje związane z globalną lub 
ponadnarodową pracą socjalną są niczym więcej niż próżnością”. W opi-
nii niektórych znawców przedmiotu aktualnie toczące się debaty na te-
mat związku między globalizacją a pracą społeczną są nieprzydatne (Pugh, 
Gould, 2000; Webb, 2003). Webb ostro krytykuje wszelkie próby kre-
owania zawodu pracownika socjalnego jako „potencjalnego remedium na 
niektóre problemy alienujących się i niemoralnych sił globalnych” (2003, 
s.  191). Wymienieni autorzy kwestionują „wszechmoc” globalizacji jako 
koncepcji i wynikającą z niej konieczność pracy socjalnej, która miałaby to 
zjawisko uwzględnić. Webb (2003, s. 192) skłania się raczej ku refleksyj-
ności na poziomie lokalnym twierdząc, że „doniesienia o śmierci państwa 
narodowego i autonomii narodowej są mocno przesadzone”.
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Obawy dotyczące motywacji i konsekwencji działań na polu współpracy 
międzynarodowej z pewnością są ważne, ale nie powinny powstrzymywać 
pracowników socjalnych przed ich realizacją. Podobnie nie powinniśmy 
porzucać szczytnych haseł propagowanych na konferencji w 1928 roku. Na 
ten temat jasno wypowiedział się Midgley (2001, s. 30), który zauważył, że 
„profesjonalna społeczność pracowników socjalnych jest historycznie zobo-
wiązania do formułowania zbioru uniwersalnych zasad wartości”.

Zarówno uniwersalizm jak i indygenizacja2) wiążą się z niebezpieczeń-
stwami, stąd kompromis i wybór drogi pośredniej wydają się być najlepszą 
opcją (Healy, 2007; Trygged, 2010). W pracy społecznej nie wolno zapo-
minać, że łączą nas, jako istoty ludzkie, pewne uniwersalne prawdy i pra-
wa. Nie wolno zakładać, że wcielane w życie przez jeden naród pomysły 
i  praktyki są automatycznie lepsze albo powinny być zastosowane w  in-
nych uwarunkowaniach. Kultura stanowi ważny kontekst, ale nie może 
być postrzegana jako legitymizacja wszelakich działań. Lynne M.  Healy 
(2007, s. 23) ostrzega przed „etycznymi niebezpieczeństwami postrzegania 
kultury jako świętości”. Wskazuje również, że kultura nie jest niezmienna. 
Pracownicy socjalni są, i zawsze byli, zobowiązani do jej kwestionowania. 
Przykładem lekceważenia historii i walki o równe prawa, jaka przetoczyła 
się przez Amerykę Północną byłaby akceptacja dyskryminacji kobiet, lesbi-
jek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer (LGBTQ) na całym 
świecie.

W debatach na temat zakresu i ograniczeń działań społecznych na are-
nie światowej należy zwrócić większą uwagę na pracę wczesnych pionierów. 
Autorzy Richard Pugh i Nick Gould (2000, s. 130, 132) odnotowują, że 
„niestety, niektórzy zwolennicy globalizacji przejawiają postmodernistycz-
ną skłonność do ignorowania historii”, dodając, że „głównym elementem 
ideologii profesjonalnej pracy socjalnej jest modernistyczny optymizm – 
przekonanie, że zmiana społeczna, poprawa warunków życia społeczeństwa 
i rozwiązanie problemów społecznych są osiągalne”. 

2) Indygenizacja w odniesieniu do pracy socjalnej oznacza adoptowanie importowa-
nych idei do lokalnych potrzeb j jest interpretowana jako działanie przeciwstawne wobec 
uniwersalizacji [przyp. red.]. 
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wnioSki 
W artykule tym przeanalizowano pięć tematów podejmowanych w trakcie 
I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej: interdyscyplinarną współ-
pracę, działalność międzynarodową z  poszanowaniem tożsamości narodo-
wej, umacnianie profesjonalizmu w kształceniu pracowników socjalnych, na-
wiązywanie kontaktów interpersonalnych, jak również dostrzeganą potrzebę 
pilnego podjęcia działań oraz optymizm. Każdy z  tych wątków ma dziś 
znaczenie w  kontekście działań międzynarodowych. Wiele wniosków ma 
charakter oczywisty. Praca socjalna na poziomie międzynarodowym musi 
odzyskać część swoich dawnych wpływów. Jednym ze sposobów osiągnięcia 
tego celu stanowi nawiązanie ściślejszej współpracy z reprezentantami innych 
profesji, nieodgradzanie swojej profesjonalnej tożsamości „szczelnie zamknię-
tymi drzwiami”. Międzynarodowa praca socjalna musi odbywać się z posza-
nowaniem tożsamości lokalnej i narodowej, przy jednoczesnym orędowaniu 
(advocating) za faktycznymi i powszechnymi prawami człowieka. Kształcenie 
do pracy socjalnej winno w coraz większym stopniu włączać międzynaro-
dowe treści i międzynarodowe perspektywy do każdego przedmiotu. Praca 
socjalna na poziomie międzynarodowym musi być zarówno obszarem badań 
akademickich, jak i  realną siecią kontaktów, w  której pracownicy socjalni 
współdziałają znaczącymi i wzajemnie korzystnymi sposobami. 

A  co być może najważniejsze, niezbędne jest odzyskanie poczucia, że 
istnieje pilna potrzeba prowadzenia działań o wymiarze globalnym, w po-
łączeniu z  ostrożnym optymizmem. Uczestniczka pierwszej konferencji, 
Eglantyna Jebb (1929, s. 641) nie była odrealnioną w swoich marzeniach 
idealistką. Mówiła wprost:

Popierając działania na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej, nie 
kierujemy się jakimś abstrakcyjnym i mentalnie odległym ideałem, który 
chcemy narzucić ludzkości dla jej dobra. Nie udajemy, że odkryliśmy ja-
kieś magiczne panacea, które okażą się rozwiązaniem wszystkich naszych 
problemów na setki lat. Naszym celem nie jest propagowanie na świecie 
sentymentalizmu, lecz uznanie pewnych żelaznych praw rządzących histo-
rią ludzkości, praw, które ujawniły się we wszystkich naszych sprawach spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych.
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Jebb (tamże, s. 643) pokazała swe jednoznaczne zaangażowanie na rzecz 
przestrzegania podstawowych praw człowieka i wobec koncepcji w pew-
nym stopniu uniwersalności teorii sprawiedliwości. W  swoich wypowie-
dziach jasno dała wyraz przekonaniu, że międzynarodowa praca socjalna 
jest pracą – trudną i skomplikowaną, szczególnie w staraniach budowania 
mostów łączących kultury ponad granicami ale pracą pilną, która musi być 
wykonywana. W końcu nie bez przyczyny wysiłki podejmowane w izolacji, 
na poziomie krajowym, złagodzenia problemów nie odnoszą skutków. Już 
w 1928 r. Jebb (tamże, s. 643) zmierzyła się z pytaniem:

Dlaczego jednak nasze dotychczasowe działania nie przyniosły większych 
postępów? Bez wątpienia jedną z  możliwych odpowiedzi na to pytanie 
jest fakt, że nieustannie staramy się złagodzić cierpienia wewnątrz naro-
du, podczas gdy ich przyczyny powstają poza granicami państwa. Cier-
pienia będą dominowały nadal w większym lub mniejszym stopniu, po-
mimo wszystkich naszych środków paliatywnych, dokąd ich przyczyny 
nie zostaną usunięte przez działanie na arenie międzynarodowej.

To, co było prawdą kiedyś, jest jeszcze bardziej prawdziwe w obecnych 
czasach. Istnieją problemy, których rozwiązanie pozostaje poza możli-
wościami pojedynczych państw, np.: zmiany klimatyczne i  ich poważne 
konsekwencje społeczno-ekonomiczne, handel ludźmi, globalny rynek nar-
kotykowy i  związana z nim przestępczość, epidemia HIV/AIDS, a  także 
fundamentalizm i ekstremizm (Healy, 2008). Chociaż niektóre problemy, 
z którymi przyszło nam się mierzyć, są rzeczywiście wyzwaniami XXI w., 
niemniej z tych sześciu dni konferencji paryskiej można wyciągnąć warto-
ściowe wnioski. W protokole z sesji zamykającej konferencję, która odbyła 
się w piątek 13 lipca 1928 r., o godz. 16.00 odnotowano, że obecni „powin-
ni powstać, aby w ten sposób oddać cześć wszystkim przyjaciołom, którzy 
choć już na zawsze odeszli, to i tak będą służyć jako ich duchowi przewod-
nicy” (FICSW, 1929, s. 171). Być może współcześni pracownicy socjalni 
powinni postąpić podobnie. 
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bibliografia

Alden, P. (1929). Definition and Progress of Social Work. First International Con-
ference of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 597–606. Pierwsza Konferencja, 
Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Axmann, J. (1929). Social Work in Austria. First International Conference of Social 
Work Proceedings, Vol. I, s. 175–198. Pierwsza Konferencja, Paryż, 8–13 lipca 
1928 r.

Barbera, R.A. (2006). Understanding Globalization through Short-Term Inter-
national Field Experiences. The Journal of Baccalaureate Social Work, 12(1), 
287–302.

Brandwein, R. (2005). Katherine Kendall: A  Social Work Institution. Affilia, 
20(1), 103–310.

Breckinridge, S. (1929). Social Work in the United States. W: First International 
Conference of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 555–594. Pierwsza Konferencja, 
Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Burt, M. (2008). Social Work Occupations in England, 1900–39: Changing the 
Focus. International Social Work, 51(6 ), 749–762.

Caragata, L., Sanchez, M. (2002). Globalization and Global Need. International 
Social Work, 45(2), 217–238.

Cole, R. (2008). A Traveler’s History of Paris. Brooklyn, New Jork: Interlink Books.
Delagrange, J. (1929). Social Work in France. W: First International Conference of 

Social Work Proceedings, Vol. I, s. 335–354. Pierwsza Konferencja, Paryż, 8–13 
lipca 1928 r.

Eilers, K. (2003). Social Policy and Social Work in 1928: The First International 
Conference of Social Work in Paris Takes Stock. W: S. Hering, B. Waaldijk 
(red.), History of Social Work in Europe (1900–1960): Female Pioneers (s. 119–
128). Opladen, Niemcy: Leske & Budrich.

Estes, R.J. (1992). Internationalizing Social Work Education: A Guide to Resources 
for a New Century. Filadelfia: Uniwersytet Pensylwanii, School of Social Work.

FICSW – First International Conference of Social Work (1929). Materiały kon-
ferencyjne, Vol. I, s. 1–929. Pierwsza Konferencja, Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Folks, H. (1929). Definition and Progress of Social Work. W: First International 
Conference of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 632–636. Pierwsza Konferen-
cja, Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Healy, L.M. (2007). Universalism and Cultural Relativism in Social Work Ethics. 
International Social Work 50(1), 11–26.



Joseph Kuilema

42 Praca Socjalna nr 5(33) 2018, S. 19–43

Healy, L.M. (2008). International Social Work: Professional Action in an Interde-
pendent World, wyd. II. Nowy Jork: Oxford University Press.

Healy, L.M., Hall, N. (2007). International Organizations in Social Work. W: 
L. Wagner, R. Lutz (red.), Internationale Perspektiven Sozialer Arbeit (s. 223–
242). Frankfurt: IKO-Verlag.

Healy, L.M., Asamoah, Y.W., Hokenstad, M.C. (2003). Models of International 
Collaboration in Social Work Education. Alexandria, stan Wirginia, USA: 
Council on Social Work Education.

Hoffer, J. (1955). Introduction. W: Self-Help in Social Welfare: Proceedings of the 
Seventh International Conference of Social Work Proceedings, s. i–iii. Siódma 
Konferencja, Toronto, czerwiec–lipiec 1954 r.

Horion, P. (1929). Definition and Progress of Social Work, W: Materiały konfe-
rencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej First International 
Conference of Social Work, Vol. I, s.  607–630. Pierwsza Konferencja, Paryż, 
8–13 lipca 1928 r.

Hussameddin, A., Ismael, A. (1929). Social Work in Turkey. W: First International 
Conference of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 523–532. Pierwsza Konferen-
cja, Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Ife, J. (2001). Local and Global Practice: Relocating Social Work as a Human 
Rights Profession in the New Global Order, Eileen Younghusband Memorial 
Lecture., IFSW/IASSW Codwuletnia Konferencja, Montreal, 31 lipca 2000, 
European Journal of Social Work, 4(1), 5–15.

Jebb, E. (1929). International Social Service. W: First International Conference of 
Social Work Proceedings, Vol. I, s. 637–655. Pierwsza Konferencja, Paryż, 8–13 
lipca 1928 r.

Johnson, A.K. (2004). Increasing Internationalization in Social Work Programs. 
International Social Work, 47(1), 7–23.

Kendall, K. (2005). Book Review: History of Social Work in Europe (1900–1960). 
Affilia, 20(4), 497–499.

Kniephoff-Knebel, A., Seibel, F. (2008). Establishing International Cooperation 
in Social Work Education: The First Decade of the International Commit-
tee of Schools for Social Work (ICSSW).International Social Work, 51(6 ), 
790–812.

Midgley, J. (1990). International Social Work: Learning from the Third World. 
Social Work, 35(4), 295–301.

Midgley, J. (2001). Issues in International Social Work. Journal of Social Work, 
1(1), 21–35.

Parker, J., Carpenter, E. (1981). Julia Lathrop and the Children’s Bureau: The 
Emergence of an Institution. Social Service Review, 55(1), 60–77.

Polligkeit, W. (1929). Social Work in Germany. W: First International Conference 
of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 355–379. Pierwsza Konferencja, Paryż, 
8–13 lipca 1928 r.

Pugh, R., Gould, N. (2000). Globalization, Social Work, and Social Welfare. 
European Journal of Social Work, 3(2), 123–138.



Nauki płynące z I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej

43Praca Socjalna nr 5(33) 2018, S. 19–43

Razack, N. (2009). Decolonizing the Pedagogy and Practice of International 
Social Work. International Social Work, 52(1), 9–21.

Rotabi, K.S., Gammonley, D., Gamble, D.N. (2006). Ethical Guidelines for Study 
Abroad: Can We Transform Ugly Americans into Engaged Global Citizens?. 
British Journal of Social Work, 36(3), 451–465.

Rotabi, K.S., Gammonley, D., Gamble, D.N. (2007). Toward Respectful Engage-
ment: Reflections and Recommendations from Host Country Facilitators in 
Short-term Study Abroad. Reflections: Narratives of Professional Helping, 13(4), 
5–17.

Salomon, A., Lees, A. (2004). Character is Destiny: The Autobiography of Alice 
Salomon. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Sewpaul, V. (2006). The Global–Local Dialectic: Challenges for African Scholar-
ship and Social Work in a Post-colonial World. British Journal of Social Work, 
36(3), 419–434.

Social Work in Japan (1929). W: First International Conference of Social Work Pro-
ceedings, Vol. I, s. 459–482. Pierwsza Konferencja, Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Strauss, P. (1929). Definition and Progress of Social Work. W: First International 
Conference of Social Work Proceedings, Vol. I, s. 595–596. Pierwsza Konfer-
encja, Paryż, 8–13 lipca 1928 r.

Tesoriero, F., Rajaratnam, A. (2001). Partnership in Education. International 
Social Work, 44(1), 31–41.

Trygged, S. (2010). Balancing the Global and the Local: Some Normative Reflec-
tions on International Social Work. International Social Work, 53(5), 644–655.

Webb, S.A. (2003). Local Orders and Global Chaos in Social Work. European 
Journal of Social Work, 6(2), 191–204.

leSSonS from the firSt international conference 
on Social work

abStract

This article presents the history of the First International Conference on Social 
Work in 1928 and explores five themes from the conference proceedings: 
cross-disciplinary collaborations, international activity that respects national 
identities, increasing professionalism in social work education, personal rela-
tionships, and a sense of both urgency and optimism. Implications for interna-
tional efforts in social work today are briefly explored.
Keywords: collaboration, education, First International Conference on Social 
Work, history, international social work


