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– PRZYCZYNY I ZAPOBIEGANIE 

 

Streszczenie 

Marginalizacja i wykluczenie postrzegane są jako jedne z najważniejszych kwestii społecznych 
obecnych czasów. Występują one w obrębie poszczególnych krajów, regionów, jak i całego świata. 
Stały się także ważnymi kategoriami politycznymi. Konieczne są więc działania zmierzające do 
likwidacji zarówno skutków marginalizacji i wykluczenia, jak i, a może przede wszystkim, przy-
czyn. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów w tym względzie jest edukacja dla wszystkich 
przez całe życie, która umożliwia nie tylko pozostawanie poza kręgiem zmarginalizowanych i wy-
kluczonych, ale wyjście z niego tych wszystkich, którzy z różnych powodów w nim się znaleźli. 

Słowa kluczowe: marginalizacja, wykluczenie, edukacja. 
 

MARGINALIZATION AND EXCLUSION – CAUSES AND PREVENTION  

Abstract 

Marginalization and exclusion are perceived to be some of the most significant social issues of 
modern times. They occur both within particular countries and globally; they have also become 
important political categories. Thus, there is the need to undertake actions aiming at eliminating 
both the results of marginalization and exclusion, and their causes. One of the most effective ways 
of doing that is providing lifelong education for everyone, which allows a person to remain outside 
the circle of the marginalized and excluded ones, as well as to exit the circle, if one has already 
become its part.  

Key words: Marginalization, exclusion, education. 
 

   

Wprowadzenie  

 

Rozważania swoje chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, że współczesny świat zagubiony jest 

w dychotomiach. Na jednym biegunie mamy do czynienia z szybkim tempem wzrostu gospo-

darczego, nadprodukcją dóbr, przyrostem konsumpcji, powstawaniem nowych zamożnych klas 

społecznych, na drugim równie szybko rozrastają się enklawy ludzi wykluczonych, pozbawio-

nych dostępu do dóbr, bezrobotnych bądź generujących zjawisko poor jobs (nędznej pracy). 

Jak pisze W. Smoczyński, obecnie droga w dół jest łatwa, ta w górę znacznie trudniejsza: w pa-
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rze ze wzrostem nierówności dochodów przyszedł spadek przepuszczalności klas1. Dlatego roz-

maite scenariusze przyszłości mówią o ostro rysującej się polaryzacji społeczeństwa, o zauwa-

żalnej, nawet w społeczeństwach zamożnych i mających stosunkowo długie tradycje demokra-

tyczne, tendencji do coraz silniejszego różnicowania się społeczeństwa, pogłębiania się straty-

fikacji społecznej. Nieuchronnie prowadzić to może do powstawania luki cywilizacyjnej, 

w której miliony ludzi oddalą się od szansy równoprawnego udziału w tworzeniu dóbr, w po-

dziale zysków i profitów, gdzie będą mogli tylko liczyć na zasiłki z publicznych subsydiów.                                  

Stąd też, za jeden z negatywnych skutków procesu zmian, jaki dokonuje się we wszystkich 

sferach naszego życia, uznaje się zjawisko, które nie powinno mieścić się w standardach wy-

znaczonych dla instytucji państwa demokratycznego, ani nie powinno być akceptowane spo-

łecznie. Chodzi tu o szeroko komentowany obecnie przez rozmaite gremia problem marginali-

zowania jednostek czy grup społecznych.  

 

Przyczyny marginalizacji i wykluczenia 

 

Marginalizacja i często kojarzona z nią kategoria wykluczenia społecznego tworzą strukturę 

wielopostaciową wpływającą w równej mierze na wzory zachowania jednostek, jak i całych 

grup środowiskowych, spotykaną zarówno w praktykach normatywnych, jak i przejawach 

funkcjonowania przestrzeni społecznej. Marginalizacja i wykluczenie postrzegane są jako 

jedna z najważniejszych kwestii społecznych naszych czasów, występujących w obrębie po-

szczególnych krajów, regionów, jak i całego świata. Zjawiska te stały się także ważnymi kate-

goriami politycznymi, które muszą brać pod uwagę demokratyczne rządy i organizacje mię-

dzynarodowe. 

 W literaturze przedmiotu spotykane są stanowiska, że występowanie zjawisk ukrytych pod 

nazwą marginalizacja i wykluczenie jest sprawą naturalną i nieodłączną każdego typu zbioro-

wości społecznej. Przykładem jest opinia M. Foucaulta, który uważa, że w każdym społeczeń-

stwie istnieje margines. Wiąże się z tym jeden z donioślejszych problemów jego teorii społecz-

nej, a mianowicie problemem ekskluzacji. Autor precyzyjnie identyfikuje i klasyfikuje systemy 

wykluczeń istniejących w społeczeństwach. Pierwszy z nich tworzy wykluczenia w związku 

z pracą i produkcją ekonomiczną; drugi, to wykluczenia z procesu reprodukcji; trzeci – wyklu-

czenia z dyskursu i produkcji symboli; czwarty – wykluczenia z działalności o charakterze lu-

dycznym2.  

 Pomimo niewątpliwej popularności omawianych kategorii w literaturze przedmiotu trudno 

jest doszukać się powszechnego consensusu w sprawie definiowania tych kategorii pojęcio-

wych. Wykluczenie społeczne określane jest często jako „niezdolność do uczestnictwa w uzna-

wanych za ważne aspektach życia społecznego – gospodarczych, politycznych i kulturowych”, 

                                                           

1 W. Smoczyński, Prekariusze wszystkich krajów, [w:] Niezbędnik inteligenta, „Polityka” 2012, nr 1 (wyda-
nie specjalne), s. 85.  

2 M. Foucault, Szaleństwo i społeczeństwo, [w:] Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, Warszawa 2000, 
s. 83 i nast.   
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lub jako „dynamiczny i wielowymiarowy proces pełnego odcięcia lub częściowego ogranicze-

nia dostępu do różnych społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych systemów, 

które pomagają jednostce w integracji ze społeczeństwem”3. Z kolei marginalność określa się 

jako „brak uczestnictwa jednostek i grup społecznych w tych sferach życia, w których uzasad-

nione jest – stosownie do określonych kryteriów – oczekiwanie, że jednostki te i grupy będą 

w nich uczestniczyły”. Przyjmuje się, że marginalność, to określony stan, marginalizacja nato-

miast, to proces, w którym marginalność powstaje. Uznaje się też, że – jak pisze R. Szarfenberg 

– marginalność społeczna jest pojęciem o szerszym zakresie znaczeniowym, niż pojęcie wy-

kluczenia społecznego. Obejmuje też przypadki dobrowolnego nieuczestnictwa w życiu spo-

łecznym4. Analiza określeń marginalizacji i wykluczenia społecznego umożliwia, zdaniem 

wspomnianego autora, sytuowanie tego zjawiska w następujących kontekstach: 

• uczestnictwa/partycypacji w życiu społecznym i zbiorowym; 

• dostępu do zasobów, dóbr, instytucji i systemów społecznych; 

• ubóstwa i deprywacji potrzeb; 

• praw społecznych i ich realizacji. 

Jak wynika z powyższego pojęcie wykluczenia nie prowadzi do łatwych uogólnień i wniosków. 

Z powodu wielowymiarowości i wielokontekstowości, nie może być traktowane tylko jako opis 

określonego stanu rzeczy, czy zachodzących procesów społecznych. Powinno być także wyko-

rzystywane do analizowania, wyjaśniania i lepszego rozumienia zachodzących zjawisk. Przyj-

muje się też często wyróżniać trzy podstawowe rodzaje lub typy wykluczenia społecznego: 

• gospodarcze, niezdolność do uczestnictwa w życiu gospodarczym, 

• polityczne, niezdolność do uczestnictwa w politycznych aspektach życia społecznego, 

• kulturowe, niezdolność do uczestnictwa w kulturowych aspektach życia społecznego5.  

Wykluczenia te mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, pozytywnie lub negatywnie.                   

W niniejszych rozważaniach mowa jest przede wszystkim o pierwszym z wymienionych ro-

dzajów. Wykluczenie i marginalizacja mogą też mieć różne przyczyny. Autorzy zajmujący się 

tą problematyką zwracają uwagę między innymi na: usytuowanie geograficzne czy miejsce za-

mieszkania, ubóstwo, wielodzietność, niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji, brak do-

stępu do zatrudnienia, ograniczony lub brak dostępu do edukacji, niepełnosprawność i inne. 

Wspomniany już R. Szarfenberg, przedstawiaja je w postaci czterech ogólnych hipotez: 

• przyczyny wykluczenia społecznego tkwią w samych wykluczonych i ewentualnie ich 

bliskich (brak wykształcenia, niepełnosprawność, lenistwo, mała dynamiczność i ela-

styczność itp.); 

• przyczyny wykluczenia społecznego są w innych, w ich złośliwych działaniach, w ego-

izmie (to oni wykluczają, żeby zachować swoją uprzywilejowaną pozycję); 

• przyczyny wykluczenia społecznego tkwią w samej konstrukcji i fundamentach „spo-

łecznego domu” (jest zbyt mały, zbyt ekskluzywny, za mało dostępny); 

                                                           

3 R. Szanferberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Warszawa 2006, s. 20, 23. 
4 Ibidem, s. 20-22. 
5 Ibidem, s. 19-20. 
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• przyczyny wykluczenia społecznego są poza wykluczonymi i poza „regularną i zorga-

nizowaną społecznością” (to bezosobowe procesy, np. gospodarcze)6. 

Wydaje się, że wymienione przyczyny są wielce prawdopodobne. Nakładają się one jednak 

na siebie i trudno, w moim przekonaniu, ustalić jedną przyczynę lub jednorodną grupę przy-

czyn. Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne są działania zmierzające do likwidacji nie tylko 

skutków wykluczenia i marginalizacji, ale przede wszystkim ich przyczyn. W literaturze oraz 

dokumentach organizacji krajowych i międzynarodowych podkreśla się zdecydowanie, że rolę 

znaczącą może i powinna tu odegrać edukacja, rozumiana jako całożyciowy proces uczenia się. 

Parafrazując przytoczone wyżej stanowiska i opinie można sformułować tezę, że pojęcie 

marginalizacji i wykluczenia sytuuje się w działaniu, w którym jednostki bądź grupy społeczne 

zostają odrzucone przez kogoś innego, na podstawie decyzji i okoliczności zewnętrznych, na 

które nie mają żadnego wpływu. Rozważając w tym kontekście to zjawisko należy mieć na 

uwadze wzajemne relacje między ludzkim działaniem i odpowiedzialnością z jednej strony, 

a rolą sił zewnętrznych, w tym społeczno-politycznych, które kształtują warunki życia grup czy 

jednostek. 

Pisząc o marginalizacji i wykluczeniu, warto zauważyć, że procesy te nie są wynikiem tylko 

wpływów zewnętrznych. Może on też wynikać z osobistych decyzji, w których ludzie sami 

siebie wykluczają z różnych aspektów życia społecznego poprzez na przykład zaniechanie 

kształcenia, odejścia z pracy, nie podejmowanie ról społecznych. Interesująco do tego aspektu 

problemu nawiązuje L. Witkowski7. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na swoiste para-

doksy dotyczące statusu tego zjawiska. Nie zubożając rozumienia i znaczenia tej kategorii 

zwraca uwagę, że nie może być ono rozpatrywane tylko w aspekcie negatywnym, nasyconym 

stanem poczucia deprywacji, zepchnięcia na pobocze jakiegoś głównego nurtu, odstępstwa od 

ustalonego wzorca czy normy, uprzedmiotowienia czy wręcz ubezwłasnowolnienia. Należy bo-

wiem zauważyć fakt automarginalizacji i autowykluczenia wpisanych w wysiłek budowania 

własnej tożsamości, własnego poczucia wolności i to nie tylko przez jednostki czy środowiska, 

ale będących przejawem szerszych gier społecznych.  

Najczęściej jednak problem marginalizacji i wykluczenia jest rozpatrywany w aspekcie ne-

gatywnych konotacji życia społecznego. J. Delors zauważa, że wraz ze wzrostem i postępem 

gospodarczym tworzą się coraz to nowe podziały, kolejne przepaści między regionami, społe-

czeństwami i jednostkami. Jego zdaniem „światowy wzrost gospodarczy jest wyraźnie nieega-

litarny”8. Dlatego też zaleca, aby zwalczać wszelkie formy wykluczenia głównie poprzez dzia-

łania w sferze edukacji. 

Wydaje się więc, że poziom wykształcenia, posiadana wiedza i umiejętności, czy też uczest-

nictwo w edukacji, traktować można jako swego rodzaju korelaty szeroko rozumianego wyklu-

czenia. Im wyższy poziom wykształcenia i aktywniejsze uczestnictwo w edukacji, tym mniej-

sze jest zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem i na odwrót. 

                                                           

6 Ibidem, s. 15-16. 
7 L. Witkowski, O paradoksach marginalizacji, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problema-

tyce społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005, s. 17-31. 
8 J. Delors, Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998, s. 54. 
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Reasumując dotychczasowe rozważania przyjąć należy, że zjawisko marginalizacji i wy-

kluczenia społecznego obejmuje zarówno aspekt dobrobytu materialnego, jak i aspekt podmio-

towości. W kategoriach pierwszego wyraża się przede wszystkim niskim poziomem życia czy 

wręcz ubóstwem, spowodowanym między innymi brakiem zatrudnienia, złą sytuacją na rynku 

pracy i trudnościami w odnalezieniu swojego miejsca w procesach modernizacyjnych oraz bra-

kiem umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków życia i pracy. W per-

spektywie drugiego jest to brak uprawnień do uczestnictwa we wszystkich aspektach życia spo-

łecznego-kulturowego, do wysuwania roszczeń, egzekwowania swoich praw.  

 

Edukacja jako sposób zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu 

 

Zagadnienie marginalizacji i wykluczenia w pewnym uproszczeniu sprowadzić można do za-

gadnień związanych z reprodukcją biedy, zarówno w wymiarze symbolicznym, czyli intelek-

tualno-kulturowym, jak i materialnym. Pamiętać jednak należy, że istnieją osoby czy też grupy 

wrażliwe na wykluczenie oraz poważnie zagrożone wykluczeniem. Wymienia się wśród nich 

między innymi dzieci i młodzież „wypadającą” z systemu szkolnego, osoby bezrobotne, szcze-

gólnie długotrwale oraz osoby o niskich kwalifikacjach.  

Wśród działań zapobiegających wykluczeniu wymienić można cztery rodzaje działań prioryte-

towych. Są to: 

1. działania zapobiegające, wczesne ostrzeganie, prewencja, 

2. działania wyrównawcze, kompensujące gorsze wyposażenie życiowe ludzi, 

3. działania w rozwiązywaniu problemów dojmujących, dla których nie wypracowano do-

brych rozwiązań, 

4. działania o charakterze powszechnym (uniwersalne na rzecz równego dostępu, równych 

szans, zmniejszania zróżnicowań nie wykluczające ubogich i zagrożonych wyklucze-

niem społecznym9.  

W każdym z tych obszarów można ustalić działania edukacyjne, które bezpośrednio lub przy-

najmniej pośrednio wpływać mogą na ograniczenie zjawiska wykluczenia. Szczególnie jednak 

w drugim i trzecim wymienia się konkretne propozycje, jak np.: 

• rozwój programów kształcenia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, podej-

mowanie kształcenia wyrównawczego, rozwój programów włączających dzieci „wypa-

dające” z systemu, 

• system edukacji ustawicznej dla ludności w wieku niemobilnym i z niższym potencja-

łem zatrudnialności, 

• wspieranie efektywnej drogi ze szkoły na rynek pracy: praktyki i staże, doradztwo za-

wodowe dla młodzieży, wsparcie pracodawców w dokształcaniu zawodowym10. 

                                                           

9 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Dokument przygotowany przez powołany 14.04. 
2003 r. przez prezesa rady Ministrów Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, Warszawa 2003,  
s. 45. 

10 Ibidem, s. 46. 
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 Pisząc na temat rodzajów wykluczenia zwrócono uwagę na trzy jego rodzaje: gospodarcze, 

polityczne i kulturalne. Wydaje się, że w każdym z nich doszukiwać się można, wśród przyczyn 

bezpośrednich lub pośrednich, brak lub ograniczony dostęp do edukacji. Dlatego rozwój kształ-

cenia ustawicznego uznany być może za jeden z bardziej skutecznych sposobów likwidacji lub 

przynajmniej znacznego ograniczania tego zjawiska. Założyć można bowiem, że: 

• jednostki posiadające określone, wymagane przez rynek pracy kwalifikacje i kompe-

tencje, w znacznie mniejszym stopniu zagrożone są bezrobociem niż osoby tych walo-

rów pozbawione, a tym samym ich szanse uczestnictwa w życiu gospodarczym znacz-

nie wzrastają, 

• posiadanie zatrudnienia oraz wykształcenia nie tylko zawodowego, ale również ogól-

nego, wzmacnia pozycję jednostki w grupie społecznej, w środowisku, ułatwia zrozu-

mienie zachodzących przemian społeczno-politycznych, kształtowanie własnego świa-

topoglądu, kultury politycznej, a także umożliwia aktywne uczestnictwo w różnych 

aspektach życia politycznego, 

• odpowiednie wykształcenie, poparte rzeczywistymi kwalifikacjami umożliwia nie tylko 

zaspokajanie podstawowych potrzeb własnych i najbliższej rodziny, ale także stwarza 

szanse uczestnictwa w kulturowych aspektach życia społecznego11. 

Pamiętać jednak należy, że wiedza i umiejętności nie są nikomu dane raz na zawsze. Dla-

tego rozwój kształcenia ustawicznego, obejmującego całe życie jednostki umożliwia nie tylko 

pozostawanie poza kręgiem osób wykluczonych i zmarginalizowanych, ale także wyjścia  

z niego tych wszystkich, którzy z różnych powodów w nim się znaleźli. Rację mają autorzy 

Białej Księgi Kształcenia i Doskonalenia, kiedy piszą, że walka z wykluczeniem i marginali-

zacją przybierać powinna dwa oblicza: 

1) należy zapobiegać tym zjawiskom stwarzając wszystkim równe szanse dostępu do edu-

kacji, tak podstawowej, jak i dalszej, 

2) należy dążyć do ich cofnięcia, aby ci, którzy są na marginesie, odzyskali swoje szanse12. 

 Warto więc uwzględniać zalecenia Rady Europy dla nowych państw członkowskich doty-

czące bardziej skutecznego inwestowania w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne. Powinno 

to się odbywać poprzez: 

• „rozwój spójnej strategii kształcenia ustawicznego, 

• zapewnienie równego dostępu do edukacji oraz poprawę jej skuteczności i jakości, 

• uruchomienie silniejszych bodźców do inwestowania w kształcenie i zaangażowanie 

partnerów społecznych”13. 

Są to propozycje warte rozważenia, bo przecież zjawisko wykluczenia i marginalizacji dotyczy 

również w znacznym stopniu naszego kraju. 

                                                           

11 R. Gerlach, Kształcenie ustawiczne przeciw marginalizacji i wykluczeniu, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości 

w pedagogice pracy, Warszawa – Radom 2008, s. 221-222. 
12 Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeń-

stwa. Warszawa 1997, s. 50-51. 
13 E. Kryńska, Realizacja potrzeb edukacyjnych polskiego rynku pracy. Mity i rzeczywistość, [w:] Z. Sirojć 
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Zmniejszanie liczby osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem powinno być prio-

rytetem działań zarówno w odniesieniu do rynku europejskiego, jak i rynków pracy poszcze-

gólnych państw14. 

 

Refleksja końcowa 

 

Marginalizacja i wykluczenie nie są zjawiskami, które pojawiły się dopiero pod koniec XX i na 

początku XXI wieku. Występują one w historii ludzkości, lecz dopiero – jak pisał B. Geremek 

– w ostatnich 30 latach ubiegłego stulecia stały się znaczącym wyzwaniem, któremu świat 

współczesny musi stawić czoła15. Konieczne więc są działania na rzecz diagnozowania przy-

czyn oraz ustalania działań zapobiegających, a przynajmniej ograniczających te zjawiska. Raz 

jeszcze warto zatem podkreślić, edukacja dla wszystkich przez całe życie uznana być może za 

najbardziej skuteczny sposób w tym zakresie. Osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawo-

dowe mają szanse zaistnieć na rynku pracy i rozwijać się zawodowo, a co za tym idzie uniknąć 

marginalizacji i wykluczenia. 
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