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DZIECIŃSTWO W BULLERBYN  
CZY Z TIGER MOTHERS?1

Bycie dzieckiem a stawanie się szczęśliwym dorosłym – 
zastrzeżenia wobec stosowania perspektywy  
inwestycji społecznych w polityce społecznej

Streszczenie
Polityka społeczna wobec dzieci została zdominowana przez perspektywę 
inwestycji społecznych. Nie kwestionując jej zasadności, ten artykuł wska-
zuje na jej ograniczenia. inwestycje w dzieci przynoszą korzyści dziecku, 
jego rodzinie oraz całemu społeczeństwu, opierają się jednak na budzących 
wątpliwości założeniach: (1) podrzędności dzieciństwa; dzieciństwo trak-
towane jest jako podrzędna wobec dorosłości faza życia, (2) efektywności 
i selekcji; należy inwestować tak, by zwrot z inwestycji był największy; 
(3) przewagi konkurencyjnej; celem inwestowania w dziecko przez rodzi-
ców jest zdobywanie przez nie przewagi konkurencyjnej w życiu dorosłym; 
(4) dominacji perspektywy rynku pracy;  inwestować należy w to, co przydaje 
się w wykonywaniu pracy zawodowej; (5) nierówności talentów (powiązane 
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Narodowego centrum Nauki (numer grantu 2013/11/B/hS5/03618). Tiger mother – dosłownie 
„tygrysia matka”, termin który upowszechnił się po publikacji książki Battle Hymn of the Tiger 
Mother autorstwa Amy chua. „tygrysie matki” są wymagające, oczekują od dzieci osiągnięć 
i – w trosce o przyszłość dziecka – stawiają pracę przed zabawą. Natomiast „dzieci z Bullerbyn” 
z powieści Astrid Lingren pod tym samym tytułem znajdują czas na zabawę i odkrywanie świata na 
własną rękę, mają swoje prawa, uczą się tworzyć i utrzymywać relacje, a do otoczenia podchodzą 
z zapałem. choć obraz odmalowany przez Lindgren może wydawać się zbyt sielankowy, stanowi 
on wyraz tego, co w artykule określam  jako „bycie dzieckiem” w przeciwieństwie do „stawania 
się dorosłym”.
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z poprzednim), niektóre obszary aktywności ludzkiej, talenty i umiejętności 
człowieka są mniej ważne niż inne, dlatego należy skupić się na tych naj-
ważniejszych; (6) wiedzy o przyszłości; współcześni ludzie posiadają wiedzę 
na temat tego co będzie człowiekowi potrzebne w przyszłości; (7) stałości 
modelu dorosłości; to co dziś uważa się za „bycie dorosłym” pozostanie 
niezmienne w przyszłości. 

Konsekwencją przyjęcia tych założeń jest polityka: wspierająca „stawanie 
się” dorosłym kosztem „bycia” dzieckiem; skierowana głównie do najuboż-
szych dzieci, gdyż w tej grupie zwrot z inwestycji jest największy; przedkła-
dająca umiejętności i talenty przydatne na rynku pracy nad inne; oparta na 
normatywnych oczekiwaniach dotyczących dorosłości oraz tego jak będzie 
wyglądać przyszłość; zachęcająca do zdobywania przewagi konkurencyjnej. 

Słowa kluczowe: inwestycje społeczne, dziecko, dzieciństwo, dorosłość

WpROWaDZENIE

„Każdy człowiek ma w sobie potencjał, który potrzebuje warunków do tego, 
by się móc w pełni rozwinąć” – to fundamentalne założenie polityki inwestycji 
społecznych. A zatem inwestując w dzieci, należy tworzyć politykę promującą 
bezpieczeństwo materialne i równość szans. Przy czym zarówno bezpieczeństwo, 
jak i równość same w sobie nie są ostatecznym celem polityki, a jedynie środkiem 
do czegoś większego i ważniejszego: stworzenia możliwości do pełnego rozwoju. 

inwestowanie w dzieci znajduje silne uzasadnienie w przyszłym i bieżącym 
dobrobycie społeczeństwa, a przede wszystkim w poziomie jego kapitału ludz-
kiego i społecznego.  traktowanie dzieci jako inwestycji to także wyraz głębokiej 
zmiany, jaka nastąpiła w polityce społecznej; przejścia od pasywnego pomagania 
potrzebującym do aktywnego wspierania roli jednostki, aktywizowania i uczenia 
radzenia sobie z problemami, a pośrednio także do wspierania rozwoju gospodar-
czego. Ponadto perspektywa inwestycyjna sprawiła, że dziecko, samo w sobie, 
oddzielna jednostka a nie tylko część większej całości (rodziny), uzyskało status 
adresata polityki społecznej.

Przejście do perspektywy inwestycji społecznych stanowi efekt ewolucji my-
ślenia o dzieciach w polityce społecznej krajów wysokorozwiniętych. W czasach, 
gdy umieralność niemowląt była wysoka, duży odsetek dzieci nie chodził do szko-
ły lub opuszczał ją zbyt wcześnie, a liczne choroby stanowiły istotne zagrożenie 
dla najmłodszych członków społeczeństwa, politycy społeczni koncentrowali 
swoją uwagę na tym, by pomagać dzieciom i rodzinom najbardziej zagrożo-
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nym. Dbanie o dzieci przybierało przede wszystkim formę eliminowania tego, 
co negatywne, zmniejszania częstości i siły występowania czynników ryzyka. 
W następnym kroku pojawia się refleksja, że nawet wraz z całkowitym wyelimi-
nowaniem zjawisk negatywnych, nie można jeszcze mówić o tym, że stworzone 
zostały warunki do pełnego wykorzystywania potencjału tkwiącego w dzieciach. 
tak jak brak długu nie świadczy jeszcze o bogactwie, a brak nieszczęścia nie jest 
równoznaczny z byciem szczęśliwym, tak samo istotne ograniczenie zagrożeń nie 
równa się jeszcze stworzeniu warunków do pełnego rozwoju dzieci. Pytanie o to, 
gdzie nie chcemy by nasze dzieci były w przyszłości, zostało uzupełnione, a może 
nawet nieco odsunięte na drugi plan przez inne pytanie: jak chcemy, by wyglądała 
sytuacja dzisiejszych dzieci, gdy staną się dorosłymi jutro? Wyrażając to innymi 
słowami: perspektywa negatywna została uzupełniona perspektywą pozytywną. 
Warto podkreślić, że trudno jest znaleźć uzasadnienie dla wartościowania tych 
dwóch perspektyw i przeciwstawianie ich sobie. Należy na nie spoglądać raczej 
przez pryzmat komplementarności niż konkurencji. W tym artykule uwaga 
pozostanie skupiona na trzecim etapie ewolucji podejścia do dzieci w polityce 
społecznej. Nie podważając istotności perspektywy inwestycyjnej, ale wskazując 
na jej ograniczenia, postaram się uzasadnić potrzebę myślenia o dzieciństwie 
nie tylko w kategoriach okresu przygotowującego do dorosłości, ale także jako 
czasu, którego wartość kryje się sama w sobie. 

celem tego artykułu nie jest podważenie zamysłu, który przyświeca polityce 
inwestowania w dzieci. Materiał empiryczny zgromadzony przez badaczy w wielu 
krajach świadczy dobitnie o tym, że nakierowanie polityki na inwestycje jest 
silnie uzasadnione. A zatem pozostając w pełni świadomym zalet inwestowania 
w dzieci, ten artykuł poświęcę na prezentację potencjalnych zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą bezwarunkowa dominacja perspektywy inwestycyjnej. ich źródłem są 
następujące założenia:
1. Podrzędność dzieciństwa – dzieciństwo jest ważne głównie ze względu na 

skutki, jakie niesie ze sobą dla dorosłości.
2. Efektywność i selekcja – inwestycje przynoszą największą korzyść, gdy tra-

fiają do najuboższych dzieci, przez co polityka powinna się koncentrować 
na wybranej grupie dzieci.

3. Przewaga konkurencyjna – celem inwestowania w dziecko przez rodziców 
jest zdobywanie przez nie przewagi konkurencyjnej w życiu dorosłym. 

4. Dominacja perspektywy rynku pracy – inwestować należy w to, co przydaje 
się w wykonywaniu pracy zawodowej. 
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5. Nierówność talentów – (powiązane z poprzednim) niektóre obszary aktyw-
ności ludzkiej, talenty i umiejętności człowieka są mniej ważne niż inne, 
dlatego należy skupić się na tych najważniejszych. 

6. Wiedza o przyszłości – współcześni ludzie posiadają wiedzę na temat tego, 
co będzie człowiekowi potrzebne w przyszłości.

7. Stałość modelu dorosłości – współczesna wizja dorosłości będzie obowią-
zywać w przyszłości.

INWESTYCjE SpOłECZNE

Jak stwierdza Morel [2013], koncepcja inwestycji społecznych w pewnym sensie 
wyrosła na gruncie przygotowanym przez politykę neoliberalną, która doprowa-
dziła do polaryzacji społeczeństwa, wzrastającego ubóstwa i rosnących kosztów 
wykluczenia społecznego. Drugim powodem była krytyka welfare state – tra-
dycyjnego, niedopasowanego do warunków postindustrialnego społeczeństwa 
[Morel 2013]. inwestycje społeczne to jedno z wiodących uzasadnień interwen-
cji państwa, mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego 
w XXi wieku [Deeming & Smyth 2014; European commission 2010]. Nawet 
pobieżne spojrzenie na zespół symboli, jakim jest język stosowany w dyskusji na 
temat polityki społecznej, pozwala zauważyć dominację pojęć z zakresu ekono-
mii. Mówimy o inwestycjach i dzieciństwie jako okresie gromadzenia kapitału 
ludzkiego, z którego zwrot uzyskamy w przyszłości, a ewentualne zaniedbania 
(niedoinwestowanie lub nietrafienie z inwestycją) przyniosą ze sobą wymierne, 
choć trudne do określenia koszty w postaci postaw i zachowań obciążających 
społeczeństwo jako całość. Logika, na której wspieramy postulaty inwestycji 
w dzieci, pozostaje niezachwiana – zaniedbania poczynione dzisiaj, gdy mamy 
do czynienia z dzieckiem, będą nas kosztować znacznie więcej w przyszłości, gdy 
Jaś stanie się panem Janem, a Natalka panią Natalią. Jednocześnie do kosztów 
należałoby dopisać marnotrawstwo talentów i potencjału tych dzieci, które nie 
miały szans na ich rozwinięcie [Michoń 2013; Stiglitz 2012].  Nie dość, że „nie-
doinwestowany” jako dziecko dorosły nie będzie przyczyniał się do dobrobytu 
ogółu, to jeszcze w przyszłości będzie przyczyniał się do powstawania obciążeń 
(np. poprzez korzystanie z pomocy społecznej) [oEcD 2009]. A wszystko to 
w warunkach starzejącego się społeczeństwa i narastającego braku wykwali-
fikowanej siły roboczej. Problem jest ważki już dziś. Przykładowo w Stanach 
Zjednoczonych wskazuje się na to, że podaż odpowiednio wykwalifikowanej 
siły roboczej nie nadąża za popytem na nią [carneiro & heckman 2003]. Po-
nadto wiele dzieci nie ma możliwości rozwoju pełni swojego potencjału, gdyż 
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ich szanse życiowe pozostają silnie powiązane ze statusem rodziny [Johnson 
i Kossykh 2008]. 

Argumenty przemawiające za inwestowaniem w ubogie dzieci znane są od 
dawna; dzieci wychowywane w rodzinach dotkniętych ubóstwem częściej niż 
ich rówieśnicy doświadczają zaburzeń rozwoju poznawczego, ich osiągnięcia 
szkolne są relatywnie słabsze, stan zdrowia jest zwykle gorszy, częściej sprawiają 
problemy wychowawcze, większe jest wśród nich prawdopodobieństwo ciąży 
u nastolatek, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i papierosów, a do tego ich 
dążenie do polepszenia (zmiany) swojej sytuacji skutecznie jest temperowane 
poprzez obniżony poziom aspiracji i umiejętności [Phillips & Shonkoff 2000]. 
W efekcie, w okresie dorosłości, osoby te relatywnie często stają się uzależnione 
od pomocy społecznej. 

Popularne w ostatnim czasie stwierdzenie, że bogactwo narodu to wiedza 
i umiejętności ludzi, nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. 
W gospodarce opartej na wiedzy jak nigdy wcześniej liczy się to, co umiemy 
i to, co wiemy. Dziś wielu naukowców i polityków wskazuje, że coraz więcej 
miejsc pracy będzie wymagało od nas, abyśmy posiedli intelektualną elastycz-
ność oraz duże umiejętności rozwiązywania problemów, odporność na stres 
wywołany ciągle zmieniającymi się warunkami pracy i konkurencją, stabilnością 
emocjonalną oraz umiejętnością pracy z innymi [Knudsen et al. 2006]. A zatem, 
z jednej strony rośnie potrzeba rozwoju umiejętności u wszystkich członków 
społeczeństwa, a z drugiej dzieciństwo wskazywane jest jako kluczowy dla 
rozwoju okres w życiu człowieka. W konsekwencji spotkania się tych dwóch 
okoliczności wszelkie zaniedbania prowadzące do niewykorzystania potencjału 
rozwojowego dziecka, będą skutkowały negatywnymi konsekwencjami, których 
rozmiar znacznie przekroczy to, co znamy z historii. 

Z licznych przeprowadzonych dotychczas badań dowiadujemy się, że we 
wczesnym dzieciństwie rozwijane są podstawowe zdolności, na bazie których 
dziecko będzie w przyszłości opierało swój rozwój. rozwojowi poznawczemu 
i kształtowaniu zdolności językowych towarzyszy niezwykły postęp w zdolno-
ściach społecznych, emocjonalnych i moralnych. Wszystkie te obszary są ze sobą 
powiązane, wszystkie wymagają szczególnej uwagi [Phillips & Shonkoff 2000], 
a właściwy rozwój w każdym z wymienionych obszarów rzutuje na przyszłość 
jednostki na rynku pracy [Knudsen et al. 2006]. Proces kształtowania się umie-
jętności ma charakter hierarchiczny i przypomina budowę domu; fundamenty 
naszego rozwoju są kładzione w dzieciństwie, i tylko na nich możemy budować 
dalej [Knudsen et al. 2006]. trzymając się tej budowlanej metafory, możemy 
stwierdzić, że próby naprawienia tego, co zaniedbane we wczesnym wieku, 
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przypominają wylewanie fundamentu, gdy dom stoi, chybocząc się na wietrze. 
Ludzkie zdolności i umiejętności kształtowane są w sekwencji bardzo wrażli-
wych okresów rozwoju specyficznych połączeń neuronowych, w czasie których 
oddziaływanie środowiska na jednostkę jest największe [Knudsen et al. 2006]. 

pODRZęDNOść DZIECIŃSTWa WOBEC DOROSłOśCI

Przyjmując zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, że dzieciństwo trwa do ukoń-
czenia 18 roku życia, to przy średniej oczekiwanej długości życia 80 lat dzieciń-
stwo stanowi ponad 20% jego długości. Gdy na dzieciństwo spoglądamy przez 
pryzmat inwestycji, traktujemy je jako okres stawania się dorosłym. Dziecko to 
„dorosły w procesie tworzenia”, ktoś komu brakuje i powinien nabyć umiejętności 
potrzebnych w dorosłym życiu. A zatem dzieciństwo to rozbieg, po którym się 
wybijamy i od niego zależy, jak daleko polecimy w naszym skoku w dal. takie-
mu podejściu przeciwstawia się perspektywa jakości życia, w której dziecko jest 
(ang. being), a nie tylko staje się (ang. becoming) (dorosłym). Bycie oznacza, że 
w dziecku dostrzegamy uczestnika życia społecznego, który ma swoje własne 
prawa, samo uczestniczy w tworzeniu swojego dzieciństwa i ma swoje poglądy 
na temat bycia dzieckiem. tymczasem perspektywa inwestycyjna prowadzi do 
przedkładania tego, co w przyszłości nad to, co tu i teraz. to z kolei automatycz-
nie stawia w centrum myślenie o tym, kim i czym dziecko będzie, a oddala od 
refleksji na temat tego, kim dziecko jest [Uprichard 2008]. Duża część literatury 
dotycząca dzieci koncentruje się wyłącznie na „przyszłych dorosłych”, „następ-
nych pokoleniach pracowników”. Można znaleźć całą listę argumentów uzasad-
niających i legitymizujących takie podejście. Jednocześnie należy podkreślić, 
że ograniczenie się do spoglądania w przyszłość może prowadzić do zaniedbań 
wynikających z niepostrzegania dzieciństwa jako okresu w życiu, który jest ważny 
sam w sobie; ma swoją, wymagającą docenienia specyfikę, a dziecko ma udział 
w jego kształtowaniu [Ben-Arieh 2006; Woodhead 2006]. 

W ujęciu inwestycyjnym dziecko to przyszły dorosły, niedokończony pro-
dukt, a nie samoistny podmiot w pełni będący istotą ludzką. Podstawowym kry-
terium oceny dzieciństwa staje się jakość życia osoby dorosłej. W takim ujęciu 
dzieciństwo to okres szkolenia do bycia dorosłym (ang. adult in training) [Sorin 
2005]. Założenie, na którym opiera się inwestowanie w dzieci, skutkuje tym, że 
skupiamy się na przyszłości, zaniedbując teraźniejszość. 
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STałOść mODELU DOROSłOśCI

W swej wnikliwej analizie zmian w koncepcji dzieciństwa Nick Lee zauważa, 
że rozróżnienie „bycia” i „stawania się” jest produktem ubocznym określonych 
warunków społecznych i gospodarczych, które doprowadziły do stworzenia 
standardowego dorosłego [Lee 2003]. Jednostka ludzka, dorosły to ktoś, kto 
jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji i działań. Dziecko, „nie-
-dorosły”, albo może „jeszcze-nie-dorosły”, jednostka niekompletna, nie jest 
zdolna do samodzielnych decyzji i do niezależnego podejmowania działań. 
Dzieciństwo to nie tylko inna, oddzielona od dorosłości część życia, dzieciństwo 
to również jej przeciwieństwo [Lee 2003: 8]. obraz, który kryje się za wizją, 
w której dzieciństwo zrównane jest z procesem „stawania się dorosłym”, ma 
kształt liniowego rozwoju człowieka, którego ostateczną fazą rozwoju jest osoba 
dorosły. tymczasem dorastanie to nie preludium do „prawdziwego” życia. Już 
Janusz Korczak zwracał uwagę na to, że dziecko ma prawo do szczęśliwego dzie-
ciństwa i dlatego domagał się respektowania jego praw [zob. ornacka 2013]. Jak 
pisze White [2002], najważniejszą kwestią jest uznanie, iż dziecko to nie jest po 
prostu dorosły w mniejszej skali, który potrzebuje czasu, by dorosnąć. Dziecko 
musi być postrzegane jako podmiot sam w sobie, wymagający indywidualnego 
i odpowiednio dostosowanego podejścia [White 2002]. Należy też pamiętać, że 
skoro kształtowanie wyobrażenia osoby dorosłej to efekt procesu historycznego, 
możemy się spodziewać, że w przyszłości będzie on też ulegał zmianie. Stąd 
pojawiający się w literaturze postulat traktowania dzieci jako jednostek posia-
dających swoje własne prawa; pełnoprawnych uczestników życia społecznego, 
aktywnie uczestniczących w kształtowaniu własnego życia [Sorin 2005]. 

BRak WIEDZY Na TEmaT pRZYSZłOśCI

to, jak postrzegamy coś, co może przytrafić się w przyszłości, będzie wpływać 
na to, jak oceniamy teraźniejszość [Uprichard 2008]. W związku z tym, że efekty 
inwestycji będą widoczne w przyszłości, inwestor podejmuje decyzje w opar-
ciu o wyobrażenie na temat tego, co, jego zdaniem, dopiero się wydarzy. Gdy 
koncentrujemy się na inwestycjach społecznych, liczą się nasze wyobrażenia na 
temat przyszłych warunków społeczno-ekonomicznych. W tym miejscu pojawia 
się wątpliwość, na ile  nasze przewidywania dotyczące przyszłości są trafne. hi-
storia uczy pokory. czerpiąc z niej lekcję, musimy się zgodzić, że przyszłość jest 
w dużej mierze niepewna, ocenianie dziecka przy użyciu kryteriów wiążących 
teraźniejszość z przyszłością jest co najmniej kontrowersyjne i problematyczne. 
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Lee [2003] przekonuje nas, że w niedalekiej przeszłości fordyzm doprowadzi 
do stworzenia wizji dorosłości, która byłaby stabilna i przewidywalna. Z kolei 
współczesna gospodarka tworzy warunki odpowiednie dla ludzi elastycznych, 
łatwo się dostosowujących do zmieniającej się sytuacji [Morel 2013], którzy 
jednak nie są w stanie przewidzieć swojej przyszłości. Nie wiemy, jakie zmiany 
w gospodarce i sposobie wykonywania naszego zawodu przyniesie przyszłość. 
Zatem, jeżeli w pierwszym przypadku dzieciństwo było przygotowaniem do 
przewidywalnej przyszłości, o tyle teraz nie za bardzo jest wiadomo, do czego 
dzieci mają dorosnąć [Lee 2003]. 

Na próżno szukać w historii ludzkości okresów, które charakteryzowały się 
podobną do dzisiejszej dynamiką, zakresem i złożonością zmian. Kombinacja 
czynników demograficznych, gospodarczych oraz technologicznych prowadzi 
nas do nieprzyjemnego wniosku, iż nasze prognozy dotyczące przyszłości są 
bardzo niepewne. osoby urodzone w 2010 roku przejdą (przy założeniu utrzy-
mania wieku emerytalnego na niezmienionym poziomie) na emeryturę w roku 
2077. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilkana-
ście lat, nie mówiąc już o tym, co będzie za lat kilkadziesiąt [robinson 2012].  
Stąd w dyskusji nad polityką wobec dzieci coraz częściej pojawia się postulat 
kształtowania umiejętności ogólnych, takich jak na przykład zdolność uczenia 
się. Wyposażona w takie umiejętności jednostka może ciągle dostosowywać się 
do zmieniających się warunków. 

DOmINaCja pERSpEkTYWY RYNkU pRaCY ZaWODOWEj

inwestowanie w dzieci w pierwszej kolejności zorientowane jest na kształtowanie 
umiejętności i wiedzy, które przyszły dorosły może wykorzystać w wykonywaniu 
pracy zawodowej. to zastrzeżenie w pewnym sensie wiąże się z poprzednim 
(brak wiedzy o przyszłości). Już od dawna w polityce społecznej akcent kładzio-
ny jest na: aktywizację zawodową, uzależnienie prawa i wysokości świadczeń 
od wykonywania pracy zawodowej. Nadrzędność sfery zawodowej nad sferą 
osobistą nie zawsze będzie oznaczać sprzeczność. Jako przykład obrazujący tę 
sytuację można wskazać wspieranie stabilności emocjonalnej – osiągnięcie jej 
może służyć każdemu człowiekowi, zarówno w pracy, jak i poza nią. Jednakże 
przedkładanie pracy zawodowej nad inne sfery życia może skutkować zanie-
dbaniami zabierającymi życiu sens i znaczenie również poza pracą [robinson 
2012]. W tym  miejscu należy też pamiętać o tym, że dzieciństwo to ten okres 
życia, w którym człowiek jest najbardziej wrażliwy i zależny od relacji z innymi 
(osobami dorosłymi, rodzeństwem, przyjaciółmi), stąd konieczne jest nie tylko 
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tworzenia warunków do rozwoju kompetencji zawodowych, ale także bezpie-
czeństwa emocjonalnego i integracji społecznej [Woodhead 2006]. 

obserwując zmiany w polityce społecznej można pokusić się o stwierdzenie, 
że stosowanie perspektywy inwestycyjnej istotnie odmieniło postrzeganie dzieci. 
Wcześniej nieobecne lub zmarginalizowane – widziane przez pryzmat rodziny 
jako całości, dzieci przesunęły się w kierunku centrum dyskusji. Wpływ, jaki 
określone rozwiązania mają na dzieci, stał się jednym z kryteriów dokonywania 
wyborów w procesie kształtowania polityki społecznej. Przykładowo: prowadzona 
w wielu krajach dyskusja na temat urlopów rodzicielskich koncentruje się zwykle 
wokół takich kwestii, jak: aktywność zawodowa kobiet, podział pracy w rodzinie,  
równość płci, ubóstwo rodzin, rynek pracy, dyskryminacja płciowa. Dziecko jako 
podmiot, którego mocno dotykają dyskutowane rozwiązania, niemal w ogóle 
nie było uwzględniane. Przyjęcie perspektywy inwestycyjnej sprawia, że coraz 
częściej pojawiają się pytania o to, jakie mogą być konsekwencje nie/obecności 
rodziców w domu i wykorzystywania opieki instytucjonalnej. Gdzie zatem tkwi 
problem? Argumenty wyrastające z idei inwestycji społecznych będą skupiać się 
na tym, jak przyjęcie określonego rozwiązania dotyczącego sprawowania opieki 
nad dzieckiem wpłynie na jego rozwojów poznawczy i kształtowanie umiejętności 
przydatnych w przyszłości. Badania, które dostarczają argumentów do dyskusji, 
zwykle sprowadzają się do porównywania osiągnieć szkolnych dzieci wycho-
wywanych przez matki w domu z tymi, które większość dzieciństwa objęte były 
opieką zorganizowaną. Nie podważając zasadności robienia takich porównań, 
należałoby jeszcze zapytać: jak dany instrument polityki rodzinnej wpływa na 
przebieg dzieciństwa? choć ważne, mówienie o wpływie dzieciństwa na przy-
szłe życie człowieka nie wystarczy, potrzebne są pytania o to, czego dziecko 
doświadcza dzisiaj. 

NIERóWNOść TaLENTóW

Artykuł 29 Konwencji Praw Dziecka oNZ wskazuje, iż kształcenie w szkole 
powinno pozwolić na rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, ta-
lentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka. U podstawy stosowania 
inwestycji społecznych w polityce społecznej leży zasada tworzenia warunków 
do pełnego rozwijania potencjału. Postulat ważny i chwalebny. W idealnym 
świecie inwestycje społeczne dawałyby równe szanse odkrywania i rozwoju 
rozmaitych talentów, a nie tylko wybranych. Przed dziećmi otwierałyby się moż-
liwości rozwoju w wielu rozmaitych obszarach (np. sportowym, artystycznym, 
humanistycznym), a żadna z dróg nie byłaby traktowana jako gorsza od innych. 
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W świecie rzeczywistym obowiązuje ranking rodzajów wiedzy i umiejętności. 
Dominujący w wielu krajach system kształcenia od dziesięcioleci na pierwszym 
miejscu stawia matematykę, jednocześnie nieco lekceważąc np. zajęcia pla-
styczne i muzyczne. Normatywny, ukształtowany w umysłach osób dorosłych 
ranking ważności tego, czego dziecko powinno się uczyć, a co jest tylko mało 
pożyteczną zabawą, sprawia, że wiele talentów nie rozwinęło się tylko dlatego, 
że geometria wykreślna była ważniejsza. oczywiście powyższe sformułowanie 
nie jest atakiem wymierzonym w matematykę. Jego celem było tylko zwrócenie 
uwagi na niebezpieczeństwa kryjące się w wartościowaniu, którego skutkiem jest 
postrzeganie niektórych potencjałów dzieci (i dorosłych) jako mniej ważnych, 
a inwestowanie w ich rozwój jako niepotrzebne. 

EfEkTYWNOść I SELEkCja

Programy wspierające dzieci pozytywnie wpływają na ich rozwój intelektual-
ny i społeczny, przyczyniają się do uzyskiwania dobrych wyników w szkole 
i w pracy, a przy tym zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa 
[Schweinhart et al. 2005; carneiro & heckman 2003; heckman & conti 2012]. 
Zwrot z inwestycji jest największy, gdy dotyczy dzieci z najuboższych rodzin. 
W ich przypadku różnica pomiędzy warunkami w środowisku, w którym wzra-
stają, a środowiskiem stymulującym rozwój jest największa. Z kolei w przypadku 
dzieci wychowywanych w typowych rodzinach różnica pomiędzy tymi środo-
wiskami jest mała lub nie nie ma jej wcale [Knudsen et al. 2006; oEcD 2009]. 
Dodatkowo efekty uzyskiwane z inwestowania w dzieci wzrastające w warunkach 
deprywacji są tak duże, że może pojawić się wątpliwość, czy w ogóle adresatem 
polityki państwa powinny być dzieci z tzw. typowych rodzin. Gdy podstawowymi 
kryteriami oceny są efektywność inwestycji i jej skuteczność w rozwiązywaniu 
problemów, większość dzieci, jako niewymagająca interwencji państwa, trafia 
poza obszar zainteresowania polityki społecznej. 

pRZEWaga kONkURENCYjNa

Już Fred hirsch [2005] zwracał uwagę na to, że kształcenie ma dwa wymiary: 
absolutny i relatywny. ten pierwszy, absolutny znajduje wyraz w tym, czego 
człowiek się uczy, w dużej mierze zależy od talentu ucznia, zaangażowania i umie-
jętności nauczyciela, infrastruktury edukacyjnej itp. ten drugi, relatywny, jest 
uzależniony od tego, co osiągają inni. inwestycje mogą prowadzić do zdobywania 
przewagi konkurencyjnej na rynku pod warunkiem, że jednostka lepiej niż inni 
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wykorzysta	dostępne	zasoby	lub,	gdy	inne	osoby	nie	dokonują	inwestycji.	Robert	
Frank	[1987]	porównuje	zabieganie	o	przewagę	relatywną	do	wyścigu	zbrojeń;	
kto	zainwestuje	więcej,	będzie	zwycięzcą,	ale	gdy	wszyscy	inwestują	tyle	samo,	
stan	równowagi	sił	pozostaje	niezachwiany.	Gdy	spojrzymy	na	 inwestowanie	
w	dzieci	przez	pryzmat	zabiegania	o	uzyskanie	przewagi	konkurencyjnej,	naszą	
uwagę	zwrócą	trzy	kwestie.	

Po	pierwsze,	dziecko,	w	które	się	intensywnie	inwestuje,	będzie	zdobywać	
przewagę	nad	innymi	w	przyszłości,	pod	warunkiem	jednak,	że	rodzice	innych	
dzieci	nie	przyjmą	podobnej	strategii.	Przeprowadźmy	zatem	mały	eksperyment	
myślowy	i	odpowiedzmy	sobie	na	pytanie,	co	by	się	stało,	gdyby	wszyscy	rodzice	
inwestowali	w	swoje	dzieci	na	takim	samym	poziomie,	a	dążąc	do	uzyskania	
przewagi	relatywnej	zwiększaliby	ilość	zajęć	rozwijających	potencjał	swojego	
dziecka.	Doszłoby	do	sytuacji,	gdy	każdy	moment	w	życiu	dziecka	zostałby	wy-
pełniony	„inwestycjami”,	a	nie	byłoby	w	nim	miejsca	na	zabawę,	beztroskę	czy	
nawet	nudę.	W	tej	wizji	dzieciństwo	dzieci	z	Bullerbyn	tak	niezwykle	opisane	
przez	Astrid	Lindgren,	musiałoby	ustąpić	miejsca	reżimowi	zaproponowanemu	
przez	Amy	Chua	w	książce	Battle Hymn of the Tiger Mother.	A	co	bardzo	istotne,	
gdyby	wszyscy	rodzice	stali	się	tacy,	jak	Amy	Chua,	stając	się	dorosłymi,	żadne	
z	dzieci	nie	wyrastałoby	ponad	przeciętność.	Niedawno	opublikowane	badania	
dostarczają	 jeszcze	 jednego	 argumentu	do	dyskusji	 na	 temat	wychowywania	
nastawionego	na	inwestowanie	w	dzieci.	Kim	wraz	ze	współpracownikami	wy-
kazali,	że	dzieci	wychowywane	w	stylu	zaproponowanym	przez	Amy	Chua	nie	
osiągają	wyższych	wyników,	zarówno	jeżeli	chodzi	o	osiągnięcia	edukacyjne,	
jak	i	poziom	dobrostanu	[Kim	i	in.	2013].	

Po	drugie,	na	kwestię	budowania	przewagi	konkurencyjnej	należy	spojrzeć	nie	
tylko	od	strony	zwycięzców,	ale	też	od	strony	przegrywających.	W	sytuacji,	gdy	
zdobywanie	przewagi	konkurencyjnej	odbywa	się	poprzez	inwestycje	dokonywa-
ne	wśród	dzieci,	perspektywa	„being”		nigdy	nie	stanie	na	równi	z	perspektywą	
„becoming”.	Rodzic,	który	uzna,	że	dzieciństwo	jest	ważne	same	w	sobie	i	nie	
powinno	 być	 podporządkowane	wyłącznie	 przyszłości,	może	 swoją	 decyzją	
doprowadzić	do	tego,	że	na	starcie	w	dorosłość	jego	dziecko	będzie	pozbawione	
argumentów	w	walce	konkurencyjnej	z	dziećmi	rodziców	zorientowanych	na	
inwestowanie.	

Po	 trzecie,	 z	 czysto	gospodarczego	punktu	widzenia,	 niektóre	 inwestycje	
przynoszą	mniejszy	zwrot	niż	inne.	Mając	to	na	uwadze,	wielu	rodziców	może	
kierować	 rozwojem	swoich	dzieci	w	 ten	 sposób,	 by	 zdobywały	umiejętności	
i	wiedzę	konieczne	do	wykonywania	najlepiej	opłacanych	zawodów.	W	kon-
sekwencji	talenty	wielu	osób	nie	zostaną	właściwie	wykorzystane,	np.	zamiast	
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zostać nauczycielem, będą uczyć się prawa czy finansów. Do tego, w przypadku 
niepowodzenia w ubieganiu się o niektóre stanowiska, wiedza i umiejętności zdo-
bywane w dzieciństwie mogą okazać się częściowo lub całkowicie nieprzydatne. 

pODSUmOWaNIE

Poglądy na temat dzieci i dzieciństwa są nierozerwalnie powiązane z moralnymi 
i praktycznymi dyskursami na temat tego, jak dzieci powinny być traktowane 
[White 2002]. Dominujące obecnie w polityce społecznej nastawienie na inwe-
stycje społeczne wpisuje się w podejście, w którym dzieciństwo jest traktowane 
jako okres „stawania się” dorosłym. W literaturze można znaleźć liczne, bardzo 
istotne i niepodważalne argumenty za inwestowaniem w dzieci. 

celem tego artykułu nie było umniejszenie znaczenia inwestycji w dzieci jako 
narzędzia polityki społecznej, a jedynie nakreślenie trudności, z jakimi wiąże się 
patrzenie na dzieciństwo wyłącznie jako okres poprzedzający i podporządkowany 
dorosłości. W artykule wskazane zostały założenia, na których oparte są inwe-
stycje społeczne w dzieci: podrzędności dzieciństwa, efektywności i selekcji, 
przewagi konkurencyjnej, dominacji perspektywy rynku pracy, nierówności 
talentów, wiedzy o przyszłości i stałości modelu dorosłości. 

W artykule starałem się wskazać konsekwencje pomijania perspektywy „by-
cia dzieckiem”  („dzieciństwo w Bullerbyn” prowadzi do stworzenia polityki, 
która: wspiera „stawanie się” dorosłym kosztem „bycia” dzieckiem; skierowana 
jest głównie do najuboższych dzieci, gdyż w tej grupie zwrot z inwestycji jest 
największy; przedkłada umiejętności i talenty przydatne na rynku pracy nad 
inne, mniej gospodarczo przydatne; jest oparta na normatywnych oczekiwaniach 
dotyczących dorosłości oraz tego, jak będzie wyglądać przyszłość; zachęca do 
zdobywania przewagi konkurencyjnej). 

Polityka społeczna wiąże się z rozpoznawaniem dziecięcych potrzeb. rozwój 
badań naukowych z zakresu neurobiologii i nauk społecznych oraz behawioral-
nych  istotnie powiększył wiedzę na temat roli dzieciństwa w życiu człowieka. 
Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej umiemy ocenić istotność pierwszych lat 
życia dla jego całego przebiegu, znaczenie, jakie mają w tym okresie relacje 
międzyludzkie, dostrzegamy dwukierunkowy wpływ genów i środowiska itp. 
W tym kontekście perspektywa inwestycyjna pozostaje niezwykle istotna. Należy 
przy tym podkreślić, iż koncentrowanie polityki społecznej wokół „stawania 
się dorosłym” nie jest przeciwieństwem dla polityki skupionej wobec „bycia 
dzieckiem”.  Dbanie o przyszłego dorosłego często idzie w parze z dbaniem 
o dzisiejsze dziecko. 
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CHILDHOOD IN BULLERBYN OR TIGER MOTHERS? 

Being a child and becoming a happy adult – reservations for the use  
of social investment perspective in social policy

Abstract

Social policy towards children has become dominated by the perspective of social investment. 
Without questioning the legitimacy of the social investment concept, this article points out its 
limitations. While investing in children benefits the children, their families and the general public, 
it is however based on questionable assumptions: (1) childhood inferiority; childhood is treated 
as inferior to adulthood, (2) effectiveness and selection; it should be invested in such a way that 
the return on investment is the largest; (3) competitive advantage; the purpose of investing in the 
child by parents is for them to gain a competitive advantage in adulthood; (4) the dominance of 
the labour market perspective; it should be invested into what will be advantageous in obtaining 
professional work; (5) the inequality of the many varied talents (related to previous point); some 
areas of human activity, human talents and skills are less important than the others, hence the policy 
should focus on the most important ones; (6) knowledge of the future; people  know what will be 
needed in the future; (7) stability of the model of adulthood; what is today considered as „being 
an adult” will remain unchanged in the future.

the adoption of these assumptions results in a policy: that supports “becoming an adult” at 
the expense of “being” a child; is mainly targeted at the poorest children because the return on 
investment in this group is the greatest; that privileges the skills and talents needed for salary work; 
that is based on the reigning normative expectations regarding adulthood and what the future will 
look like; that encourages people to obtain competitive advantages.

key words: social investment, childhood, children policy, adulthood
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