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Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne
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Wprowadzenie

Ekskluzja społeczna to pojęcie pozostające w trendach polityki społecznej od lat 70. XX 
wieku. W dokumentach Unii Europejskiej ekskluzja wyeliminowała praktycznie poję-
cie ubóstwa, choć jest określana głównie poprzez nie. Defi nicje wykluczenia ewoluują 
w kierunku dodawania kolejnych wymiarów zjawiska. Podkreślenia wymaga fakt, że jest 
to termin kategoryczny bez względu na układ odniesienia i zawsze taki sam — osoba 
wykluczona pozostaje poza systemem.

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście po-
cząwszy od lat 70. XX wieku pojawiło się nowe zjawisko społeczne, czy też uprzednio 
znane zjawiska: ubóstwa, nierówności społecznych, marginalizacji czy dyskryminacji 
ewoluowały na tyle, że ta nowa jakość potrzebowała nowego nazewnictwa? Czy może 
w przypadku wykluczenia społecznego, podobne jak innych nowych, dobrze brzmią-
cych pojęć, jak na przykład globalizacji, mamy do czynienia z mnożeniem dawno iden-
tyfi kowanych bytów?

Do wymienionych wątpliwości nawiązuje hipoteza pracy: ekskluzja społeczna to 
nowa nazwa dla starych, nierozwiązanych problemów społecznych, wykreowana i spo-
pularyzowana po to, by przekonać, że nastąpiła radykalna zmiana struktury tych proble-
mów i wyzerować czas na ich rozwiązanie.

Na weryfi kację stawianej hipotezy pozwolą odpowiedzi na następujące pytania ba-
dawcze:

1. Jaka jest proweniencja pojęcia ekskluzji społecznej?
2. W jaki sposób identyfi kowane jest zjawisko ekskluzji społecznej, jakie są jego wy-

miary?
3. Czy można mówić o paradygmacie ekskluzji społecznej?
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4. Jakie jest przełożenie nowego pojęcia/zjawiska na politykę społeczną i gospodarczą 
(nowe mierniki, rozwiązania)?

Defi nicje ekskluzji społecznej i ich konsekwencje

Zainteresowanie zjawiskiem ekskluzji społecznej rośnie od 1974 roku, kiedy zostało ono 
spopularyzowane przez R. Lenoira, który pisząc o les exclus, miał na myśli grupy, które 
nie były w stanie znaleźć miejsca w sieci wynagrodzeń i których prawa obywatelskie 
i społeczne były w ten sposób ograniczone1.

Pierwotna defi nicja odnosiła się zatem do konkretnej grupy i relacji, w jakiej pozo-
stawała do płatnej pracy. Proces (lub stan, to w tej defi nicji nie zostało sprecyzowane)
miał swój początek w sytuacji pozostawania bez pracy (wykluczenia z rynku pracy) lub 
uzyskiwania za nią niskiego wynagrodzenia. Zarówno jedna, jak i druga sytuacja niosły 
ze sobą zagrożenie ubóstwem.

Do najpopularniejszych defi nicji ekskluzji społecznej należą te akcentujące wielo-
wymiarowość zjawiska: „Ekskluzja społeczna jest złożonym i wielowymiarowym pro-
cesem. Polega na braku lub odmowie dostępu do zasobów, praw, dóbr i usług oraz na 
niezdolności do uczestniczenia w normalnych relacjach i działaniach dostępnych dla 
większości ludzi w społeczeństwie, zarówno w obszarze gospodarczym, społecznym, 
kulturalnym i politycznym. Wywiera wpływ zarówno na jakość życia jednostek, jak i na 
zakres równości i spójności społeczeństwa jako całości”2.

Defi nicje wielowymiarowe mają to do siebie, że w pierwszej kolejności ich autorzy 
sytuują jednostkę konceptualizacji w przestrzeni fi zycznej i mamy do czynienia ze zja-
wiskiem, procesem, stanem, itp. W drugiej kolejności następuje dookreślenie zjawiska, 
procesu, stanu — na czym polega, jakie są jego zmienne. Po lekturze przytoczonej defi -
nicji wiadomo tylko, że ekskluzja jest procesem. Na ile złożonym i wielowymiarowym, 
z jakich przyczyn zachodzącym, tego już z tej defi nicji się nie dowiemy. I nie jest to za-
rzut w stosunku do tej konkretnej defi nicji, ale do wszystkich skupiających się od razu na 
wymiarach jednostki analizy, nie zaś na elementach konstytuujących zjawisko.

Na powyższym przykładzie widać, że współczesne defi nicje sytuują wykluczenie spo-
łeczne w następujących kontekstach:

1) uczestnictwa/partycypacji w życiu społecznym lub zbiorowym,
2) dostępu do zasobów, dóbr, instytucji i systemów społecznych,
3) ubóstwa i deprywacji potrzeb,
4) praw społecznych i ich realizacji3.
Jeden z wymienionych obszarów jest precyzyjnie nakreślony — ubóstwo i związana 

z nim deprywacja potrzeb. Pozostałe trzy obszary nie są już tak klarowne. Uczestnictwo 

1 Por. R. Lenoir, Les exclus: un Francais sur dix, Paris 1974.
2 R. Levitas et al., Th e Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion, Bristol 2007, s. 25.
3 R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, IPS, UW 2006, s. 19, http://www.

ekonomiaspoleczna.pl/fi les/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.4.pdf (dotęp: 14.04.2015). 
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w życiu społecznym (a dokładnie jego zaniechanie) może wynikać zarówno z przyczyn 
materialnych, jak i prawnych (pozostaje jeszcze autoekskluzja, która zdarza się stosun-
kowo rzadko i nie powinna pozostawać w obszarze zainteresowania polityki społecz-
nej czy gospodarczej). Podobnie jest z dostępem do zasobów i instytucji, przy czym, 
odwołując się do systemu prawa jako przyczyny wykluczenia w obszarach pierwszym, 
drugim i czwartym, w systemach demokratycznych wskazuje się na zakres i możliwości 
realizacji praw lub patologizację stosowania prawa, nie zaś zapisane w ustawodawstwie 
wykluczenie. W kontekście systemów prawnych należy mieć także na uwadze rozróżnie-
nie pomiędzy wykluczeniem a dyskryminacją.

Podejście, które integruje dwie poprzednie metody konceptualizacji, również wska-
zuje na wiele czynników, które jednak zawsze prowadzą do jednego skutku. W tym 
ujęciu ekskluzja społeczna jest defi niowana jako proces, podczas którego dochodzi do 
akumulacji różnych czynników ryzyka o charakterze społecznym i środowiskowym, co 
sprawia, że ludzie są bardziej zagrożeni lub dotknięci ubóstwem. Wykluczenie jest zatem 
procesem ubożenia4.

Wydawałoby się, że taka konstatacja zakończy dyskurs wokół wykluczenia. Jak się 
jednak okazuje, relacja ubóstwo–ekskluzja społeczna opisana w literaturze przedmiotu 
ma również wiele wymiarów:

1. Ekskluzja społeczna jako zamiennik ubóstwa w opisie deprywacji indywidualnej 
— stosowanie pojęcia ekskluzji jako zamiennika ubóstwa jest mnożeniem bytów w czy-
stej postaci.

2. Ekskluzja społeczna jako element, który musi być brany pod uwagę przy oblicza-
niu linii ubóstwa na podstawie dochodów i konsumpcji — ekskluzja brana pod uwagę 
przy obliczaniu linii ubóstwa jest jego następstwem.

3. Ekskluzja społeczna jako szczególny sposób konceptualizacji ubóstwa opisujący 
proces, wielowymiarowość, normy społeczne i heterogeniczność ubogich — ekskluzja 
jako dopełnienie konceptualizacji ubóstwa — zarówno konceptualizacja, jak i operacjo-
nalizacja ubóstwa pozwala na pełną diagnozę zjawiska.

4. Ekskluzja społeczna jako konsekwencja ubóstwa — ekskluzja jako immanentna 
część zjawiska ubóstwa.

5. Ekskluzja społeczna jako przyczyna ubóstwa — w tym kontekście należałoby pod-
dać analizie każdy rodzaj wykluczenia. Dla przykładu: kiedy można mówić o wyklu-
czeniu z rynku pracy? Gdy nie ma pracy zgodnej z naszymi kwalifi kacjami lub oczeki-
waniami fi nansowymi? Gdy nie ma żadnej pracy? Gdy nie ma popytu na kwalifi kacje, 
którymi dysponujemy? Co jest przyczyną wykluczenia z rynku pracy: nietrafne wybory 
w zakresie wykształcenia? Wygórowane oczekiwania, tak zwane „ponad rynek”? Poli-
tyka rynku pracy? Polityka gospodarcza? Nawet jeśli uda się znaleźć przynajmniej czę-
ściowo odpowiedzi na powyższe pytania, to czy przyczynią się one do wyeliminowania 
ubóstwa?

4 G. Quaranta, G. Quinti, Esclusione sociale e povertà Contributo per la conoscenza e la misurazione dei 
rischi sociali e ambientali nel contesto internazionale, CERFE 2005, s. 7−13, http://www.cerfe.org/public/
RESP.pdf (dostęp: 20.03.2015).
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6. Ekskluzja społeczna jako normatywna koncepcja, która jest oparta na innym pry-
zmacie sprawiedliwości społecznej od tego proponowanego w nurcie utylitarnym, któ-
ry nadal dominuje w sposobie myślenia o biedzie — zdecydowanie za wcześnie mówić 
w kontekście ekskluzji społecznej o koncepcji normatywnej, skoro nie ma zgody co do 
nominalnej defi nicji zjawiska5.

Oryginalną defi nicję ekskluzji społecznej proponuje N. Murard, prezentując jedno-
cześnie sekwencję prac nad tym zjawiskiem: „Wykluczenie społeczne nie jest pojęciem 
zakorzenionym w naukach społecznych, ale pustym pudłem dodanym przez państwo 
francuskie do nauk społecznych w latach 80., jako podmiot do badania [...] puste pudło 
zostało już wypełnione ogromną liczbą stron, rozpraw i wizji, zaproponowanych przez 
badaczy o różnych stopniach naukowych, popularnych, oryginalnych i cennych”6. 

To bardzo trafna defi nicja operacyjna na potrzeby niniejszej pracy. Nie przybliża do 
sedna zjawiska, gdyż to jest niemożliwe.

Pojęcie ekskluzji społecznej w debacie publicznej

Najczęściej pojawiającym się uzasadnieniem wykreowania i posługiwania się terminem 
ekskluzji społecznej oraz rosnącej popularności pojęcia jest to, że wprowadzenie nowej 
jednostki analizy może dostarczyć nowych spostrzeżeń co do natury, przyczyn i skut-
ków ubóstwa, niedostatku i dyskryminacji. Pozwoli na skupienie uwagi na procesach 
wynikających z nierówności społecznych, relacjach z władzą i instytucjami (wyłączenie 
przez kogo?) oraz na wielowymiarowości niekorzystnej sytuacji i wzajemnych powiązań 
pomiędzy różnymi formami ubóstwa (wykluczenie z czego?).

Idea wykluczenia społecznego została przyjęta w całej Unii Europejskiej i zdekon-
centrowała dyskurs wokół ubóstwa. Zainteresowanie Europy wykluczeniem społecznym 
wzrosło w dużej mierze z uwagi na proces implementacji programów przeciwko ubó-
stwu w UE. Widoczna jest ewolucja postrzegania kluczowych problemów społecznych 
od pierwszego programu unijnego, przeprowadzonego w latach 1975−1980, do trzecie-
go z lat 1990−1994, zainteresowania zmieniły się z kwestii związanych z ubóstwem na 
korzyść zjawiska wyłączenia.

Przejście od dyskursu ubóstwa do retoryki wykluczenia społecznego w UE wiąże się 
z wszechobecną, dominującą ideologią neoliberalną. J. Gough i A. Eisenschitz twierdzą, 
że w gospodarkach i szerzej ustrojach neoliberalnych, pojęcie ubóstwa defi niowane jako 
„nieszczęście wynikające z kaprysu rynku” zostało zastąpione przez pojęcie wykluczenia 
społecznego rozumianego jako oderwanie od życia społecznego w ogóle, a od rynku 
pracy w szczególności. Ta zmiana orientacji w dyskursie społecznym to także efekt kry-

5 Ibidem, s. 10.
6 N. Murard, Guilty victims: social exclusion in contemporary France, [w:] Biography and Social Exclusion 

in Europe. Experiences and Life Journeys, red. P. Chamberlayne, M. Rustin, T. Wengraf, Bristol 2002, s. 41.
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tyki polityki państwa opiekuńczego, które w nurcie neoliberalnym jest postrzegane jako 
drogie i rozrzutne7.

Wzrost popularności koncepcja wykluczenia społecznego zawdzięcza swej atrakcyj-
ności politycznej. Zauważono bowiem, że jest postrzegana jako zjawisko mniej groźne 
aniżeli ubóstwo, oraz że semantyczna elastyczność tego pojęcia sprawia, że jest ono do 
przyjęcia dla wielu opcji politycznych. Po raz kolejny wskazuje się, że pojawienie się i ce-
lowa popularyzacja terminu wykluczenia społecznego było związane z powstaniem ide-
ologii neoliberalnej i indywidualizmu w latach 70. Należy jednak mieć na uwadze ogra-
niczenia możliwości stosowania koncepcji opracowanej w uprzemysłowionych krajach 
półkuli północnej, z dobrze rozwiniętymi systemami opieki społecznej, w państwach 
narodowych o słabych rządach, szwankującej opiece społecznej, bazujących w dużym 
stopniu na nieformalnych gospodarkach, gdzie większość ludności żyje w skrajnym 
ubóstwie. Wskazuje się także na niebezpieczeństwo, że pojęcie ekskluzji społecznej 
może być używane, z jednej strony jako atrapa do ukrycia skrajnego ubóstwa, z drugiej 
zaś jako mechanizm przerzucania odpowiedzialności za biedę na samych ubogich8.

Nieprzystające do współczesnej wizji państw wysokorozwiniętych ubóstwo zostało 
zastąpione w debacie publicznej ekskluzją społeczną. Mówienie o nierównościach spo-
łecznych i dochodach tak niskich, że prowadzą do ubóstwa, byłoby w Europie XXI wie-
ku co najmniej niezręczne9.

Podobnie zjawisko popularyzacji „terminów zastępczych” postrzega K. Frieskie. Au-
tor stwierdza, na przykładzie zjawiska marginalizacji, że upowszechnienie się tej pro-
blematyki nie jest wynikiem pojawienia się nowych obszarów zjawiska, te były zawsze 
częścią funkcjonowania społeczeństw. Fakt, że współcześnie o marginalizacji i ekskluzji 
dużo się mówi i pisze, jest efektem zmiany hierarchii ocen i politycznych priorytetów, 
wyznaczających łącznie strukturę problemów10. 

Dlatego podczas analizy sytuacji krajów rozwijających się i przechodzących trans-
formację gospodarczą, wskazuje się na wykluczenie społeczne jako na zjawisko zwią-
zane z procesem formowania rynku pracy. Co więcej, w tych bardziej wrażliwych spo-
łeczeństwach, ekskluzji przypisuje się nie tylko ścisły związek z prawami społecznymi, 
ale także z egzekwowaniem praw obywatelskich i politycznych. Wskazuje się bowiem na 
poważne luki między prawami gwarantowanymi w ustawodawstwie a ich rzeczywistym 
wykonywaniem. Pojęcie ekskluzji społecznej jest ponadto wykorzystywane przez insty-
tucje pomocowe, zajmujące się zmniejszaniem zjawiska ubóstwa w celu różnicowania 
sytuacji i potrzeb ubogich oraz dążenia do spójności między politykami sektorowymi. 

 7 J. Gough, A. Eisenschitz, A. McCulloch, Spaces of Social Exclusion, London 2006, s. 2.
 8 Por. J. Mathieson et al., Social Exclusion Meaning, measurement and experience and links to health 

inequalities. A review of literature, „WHO Social Exclusion Knowledge Network Background” Paper 1, 2008.
 9 Por. J. Berghman, K. Vleminx, Social exclusion and the welfare state: an overview of conceptual issues 

and policy implications, [w:] Social Exclusion and European Policy, red. D. Mayes, J. Berghman, R. Salais, 
Cheltenham 2001.

10 K. Frieske, Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, s. 2, https://www.google.com/search?q=
K.+Frieske%2C+Dynamika+koncepcji+marginalizacji+spo%C5%82ecznej%2C&ie=utf-8&oe=utf-8 (do-
stęp: 28.03.2015).
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Zależność pomiędzy materialnym ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest kluczo-
wym i koniecznym elementem dla zrozumienia przyczyn deprywacji społecznych11.

International Institute for Labour Studies12, formułując programy przeciw ekskluzji 
społecznej, stawia pytania: czy inkluzja społeczna może stanowić kategorię jednoczącą 
polityki zatrudnienia, walki z ubóstwem oraz strategie rozwoju? Czy wykluczenie spo-
łeczne wpisuje się w debatę na temat społecznych skutków globalizacji? Tego rodzaju 
dylematy pojawiają się, według badaczy IILS, nie bez przyczyny. W opinii IILS, pojęcie 
wykluczenia społecznego jest współcześnie szeroko stosowane w debatach politycznych 
w Europie Zachodniej, właśnie aby opisać pojawiające się wzorce niekorzystnej sytuacji 
społecznej, szczególnie związanej z długotrwałym bezrobociem13. Czytając opracowa-
nia IILS, trudno oprzeć się wrażeniu, że nowy termin jest do nich na siłę inkorporowany, 
by wzmocnić stare, od dawna używane pojęcia, analizowane zjawiska. Jakim bowiem 
wsparciem analitycznym czy implementacyjnym może być dodatkowa kategoria? Czy 
rzeczywiście problemom rynku pracy, ubóstwa i strategiom rozwoju niezbędny jest 
wspólny mianownik w postaci kolejnego wykreowanego zjawiska? Wydaje się, że wy-
starczy holistyczne podejście do kwestii rozwoju, tak aby w strategiach rozwoju społecz-
nego problem ubóstwa i potrzeba reform rynku pracy traktowane były priorytetowo 
i wieloaspektowo.

Co więcej, mimo że kwestię relacji ekskluzji społecznej ze zmianami na rynku pracy 
zagrażającymi ubóstwem często porusza się w literaturze tematu, wnioski i ich przeło-
żenie na praktykę nie są zadowalające. Zauważa się, co prawda, że z uwagi na rosnącą 
stopę bezrobocia, a tym samym wyłączenie z relacji płac, należy poszukiwać sposobów 
kompensowania jednostkom i grupom sytuacji na rynku pracy, zaproponowane środki 
zaradcze sprowadziły się jednak dotychczas w dużej mierze do zwiększenia elastyczności 
na rynku pracy14.

Wykluczenie społeczne pojawia się także w debacie publicznej jako przeszkoda 
w procesie egalitarnego wzrostu gospodarczego. W tym wymiarze ekskluzja staje się 
iluminacją relacji wzrost gospodarczy–ubóstwo, która powstaje w wyniku procesów 
globalizacji stosunków gospodarczych skutkującej fragmentaryzacją i segmentacją spo-
łeczeństw państw narodowych, wzmożoną nierównością dochodów, a w efekcie ubó-
stwem15. W tym kontekście znowu powstaje to sama wątpliwość: czy zależność pomię-
dzy wzrostem gospodarczym a ubóstwem nie jest wystarczająco jaskrawa, że wymaga 

11 Ibidem, s. 9.
12 Międzynarodowy Instytut Badań nad Pracą powstał 1 marca 1960 roku, jako autonomiczny ośrodek 

Międzynarodowej Organizacji Pracy, którego zadaniem jest promocja badań, debata publiczna i wymiana 
wiedzy na temat nowych zagadnień budzących niepokój MOP, http://www.ilo.org/inst/about-us/lang--en/
index.htm (dostęp: 22.04.2015). 

13 Ch. Gore, J.B. Figueiredo, Social, exclusion and anti-poverty policy: a debate, International Institute 
for Labour Studies, United Nations Development Programme, Research Series 110, ILO 1997, s. V.

14 Por. P. Rosanvallon, La nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia, Buenos Aires 1995; 
R. Castel, La lógica de la exclusion, [w:] Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes, red. E. Buste-
lo, A. Minujin, Bogota 1998, s. 119−160.

15 Ch. Gore, J.B. Figueiredo, op. cit., s. 11.
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dodatkowej „iluminacji”? Przywołana powyżej sekwencja: od globalizacji stosunków 
gospodarczych, poprzez intensyfi kację nierówności dochodowych do ubóstwa jest wy-
starczająco logiczna, klarowna i potwierdzona obserwacjami. Analiza tego, w jakich 
kontekstach ekskluzja społeczna pojawia się w debacie publicznej, stanowi częściową 
weryfi kację hipotezy stawianej w artykule, że ekskluzja społeczna to nowa nazwa dla 
starych problemów społecznych, wykreowana przez decydentów, by zyskać dodatkowy 
czas na ich rozwiązanie. Dopełnieniem weryfi kacji hipotezy jest analiza paradygmatów 
tego nowego zjawiska.

Paradygmaty(?) ekskluzji społecznej

H. Silver zaproponowała trzy paradygmaty ekskluzji społecznej i połączyła je z głównymi 
nurtami społeczno-politycznymi. Pierwszy z nich to paradygmat solidarności osadzony 
we francuskim republikanizmie. W tym paradygmacie wykluczanie społeczne rozpa-
truje się w kontekście rozpadu więzi społecznych między jednostką a społeczeństwem, 
który ma wymiar bardziej kulturalny i moralny aniżeli ekonomiczny16.

Opisany w ten sposób rozpad więzi stanie się obszarem zainteresowania polityki spo-
łecznej i gospodarczej, jeśli zagrozi trwałości systemu. Jak można łatwo wykazać, brak 
poczucia solidarności społecznej nie prowadzi do wykluczenia. Solidarność społeczna 
jest widoczna w społeczeństwie francuskim — kiedy protestuje jedna grupa społeczna, 
na ulicę wychodzą wszystkie pozostałe, mimo że problem nie dotyczy ich bezpośrednio. 
Najlepszym przykładem były protesty studentów przeciwko opłatom za studia wsparte 
licznie przez różne grupy wiekowe. Społeczeństwem pozbawionym solidarności spo-
łecznej i mentalności społeczeństwa obywatelskiego są Polacy, ale czy to znaczy, że jako 
społeczeństwo sami się wykluczamy? Jeśli zatem taki stan nie zagraża systemowi, pozo-
staje w obszarze zainteresowań fi lozofów, psychologów, antropologów kultury.

Drugi paradygmat — specjalizacji, nawiązuje do angloamerykańskiej myśli libe-
ralnej. Postrzega aktorów społecznych jako jednostki, które są w stanie poruszać się 
swobodnie w ramach ekonomicznych podziałów pracy. Paradygmat ten utrzymuje, że 
wykluczenie jest formą dyskryminacji. Przyczyny wykluczenia (tak, jak każdego nega-
tywnego zjawiska w liberalizmie) należy poszukiwać w niedoskonałości rynku. Paradyg-
mat specjalizacji podkreśla indywidualne i mikro-socjologiczne przyczyny wykluczenia, 
przede wszystkim ekonomicznego17.

Wydaje się, że paradygmat specjalizacji traktuje o dyskryminacji. Zdecydowanie 
efektywniejsze byłoby skupienie się na zmianie dyskryminującego systemu zamiast na 
poszukiwaniu, po raz kolejny, ewidentnych przyczyn bezrobocia czy ubóstwa zatrud-
nionych.

16 H. Silver, Social exclusion and social solidarity: three paradigms, „International Labour Review” 133, 
1994, s. 541−542.

17 Ibidem, s. 542−543.
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Paradygmat monopolu jest powiązany z nurtem socjaldemokratycznym. Postrzega 
ekskluzję społeczną jako zjawisko powstające w wyniku formowania się monopoli gru-
powych, ograniczających dostęp do zasobów jednostkom z zewnątrz. W tej społecznej 
teorii demokracji czy konfl iktu wykluczenie wynika z wzajemnego oddziaływania klas, 
statusu i władzy politycznej oraz służy interesom politycznym włączonych18. Kliente-
lizm, old boy network, nepotyzm, korupcja — to dawno zidentyfi kowane i zbadane pato-
logie życia społeczno-gospodarczego. 

R. Levitas nie użyła określenia „paradygmat”, by opisać dane, które dotychczas udało 
się zebrać w obszarze wykluczenia. Autorka identyfi kuje natomiast trzy różne dyskursy 
wokół ekskluzji społecznej toczące się w Wielkiej Brytanii. Dwa z nich są bliskie współ-
czesnej praktyce życia społeczno-gospodarczego, trzeci — utrzymany w konwencji 
„piętnującego” paradygmatu specjalizacji. Pierwszy z nich to dyskurs redystrybucyjny, 
który upatruje w ubóstwie pierwszorzędnej przyczyny wykluczenia społecznego. Autor-
ka postrzega kategorię obywatelstwa jako odwrotność wykluczenia: ubóstwo prowadzi 
do wykluczenia z pełnych praw obywatelskich i osłabia zdolności ludzi do pełnienia 
prywatnych i publicznych obowiązków obywatelskich. Narzędziem ograniczania ubó-
stwa, a przez to także wykluczenia społecznego, jest podnoszenie poziomu świadczeń 
społecznych. W tym dyskursie mocno akcentuje się krytykę nierówności społecznych 
pojmowanych szeroko, nie tylko w wymiarze materialnym, choć ten stanowi punkt wyj-
ścia. Bada się procesy generujące nierówności, wskazując jednocześnie na redystrybucję 
zasobów jako na najbardziej skuteczne antidotum19. 

Dyskurs integracji społecznej upatruje przyczyn ekskluzji społecznej przede wszyst-
kim w bezrobociu. Wykluczeni to osoby pozostające bez pracy lub zagrożone bezrobo-
ciem. Co ważne, w tym podejściu nie uwzględnia się zjawiska niskich wynagrodzeń czy 
pracy w złych warunkach20. 

W trzecim zidentyfi kowanym dyskursie, moralizatorskim lub „podklasy moralnej”, 
podkreśla się bardziej kulturowe aniżeli materialne wyjaśnienie zjawiska ubóstwa. To 
ujęcie koncentruje się na analizie zachowania ubogich, a wnioski z tej obserwacji i anali-
zy można w skrócie ująć następująco: ubodzy sami są sobie winni. Świadczenia socjalne 
niwelujące ten stan są z założenia złe, gdyż podważają zdolność jednostki do bycia samo-
wystarczalną, tworzą zjawisko uzależnienia od systemu. Do najczęściej wymienianych 
w tym dyskursie wykluczonych grup należą: bezdomni, nieletnie matki, więźniowie, 
nielegalni imigranci21. 

Wymienione sposoby myślenia o wykluczeniu, implikują różne strategie w celu li-
kwidacji zjawiska. W dyskursie redystrybucyjnym, podstawowym postulatem jest 
zwiększenie zasobów pieniężnych lub w naturze, co oznacza zarówno podniesienie po-
ziomu dochodów, jak i lepszy dostęp do usług publicznych i prywatnych. W dyskursie 
integracji społecznej rozwiązaniem jest zwiększenie udziału w rynku pracy — płatna 

18 Ibidem, s. 543.
19 R. Levaitas, Th e Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour, wyd. 2, Basingstoke 2005, s. 26.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 21.
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praca poprzez zapewnienie dochodu spowoduje społeczną inkluzję. W dyskursie mo-
ralizatorskim nacisk kładzie się na zmianę zachowań poprzez połączenie strategii kija 
i marchewki, czyli z jednej strony manipulowanie świadczeniami socjalnymi, z drugiej 
zaś sankcje za nieprzestrzeganie zaleceń umożliwiających inkluzję oraz intensywna pra-
ca socjalna z osobami wykluczonymi22.

Dyskurs moralizatorski wraz z jego programowymi implikacjami, sam w sobie przy-
czynia się do ekskluzji społecznej poprzez proces mentalnego ubezwłasnowolniania 
obywateli. Strategia kija i marchewki? Jeśli byłaby marchewka, to nie trzeba byłoby bu-
dować strategii. 

Aby można mówić o paradygmacie, musi zostać zakończony proces konceptualizacji 
i operacjonalizacji. Czy zjawisko ekskluzji społecznej jest mierzone za pomocą nowych, 
swoistych mierników? Zestaw zharmonizowanych wskaźników dotyczących ubóstwa 
i wykluczenia społecznego został przyjęty w Laeken w 2001 roku przez Radę Europej-
ską. Wskaźniki te bazowały początkowo na wynikach badania Gospodarstw Domowych 
Wspólnoty Europejskiej, a następnie, od 2004 roku, zostały zastąpione przez Statystyki 
UE w sprawie dochodów i warunków życia. Dostarczają one danych wzdłużnych, które 
są porównywalne pomiędzy krajami. Podstawowe wskaźniki w tym zestawieniu to te, 
które dotyczą „najważniejszych aspektów integracji społecznej”. W 2006 roku dokonano 
ich rewizji. Wśród aktualnych wskaźników biedy i wykluczenia społecznego w Unii Eu-
ropejskiej dwa odnoszą się bezpośrednio do zjawiska ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, 
trzy do problemu bezrobocia, poza tym wskazuje się na deprywację materialną, warunki 
mieszkaniowe, osoby szybko kończące edukację, niezaspokojoną potrzebę opieki mie-
rzoną przez kwintyle dochodowe oraz na dobrostan dzieci23. 

Ekskluzja społeczna jako jednostka analizy nie ma ani własnych, specyfi cznych 
wskaźników, ani mierników. Po raz wtóry analizie poddawane są dane pochodzące 
z „tradycyjnych” obszarów polityki społecznej i gospodarczej — ubóstwa, zagrożenia 
ubóstwem i bezrobocia. 

Podsumowanie

Podczas gdy takie zjawiska jak ubóstwo, bezrobocie zostały w pełni zidentyfi kowane 
i zdefi niowane, można nawet mówić swoistej umowie co do znaczenia tych pojęć i wagi 
zjawisk, koncepcja ekskluzji społecznej pozostaje, jak stwierdza N. Murard, bardzo po-
jemnym „pudłem”, do którego stale się coś dorzuca. 

W celu rozwikłania dylematu, czy ekskluzja społeczna to w rzeczywistości ubóstwo, 
czy też ubóstwo z nadbudową, należałoby przeprowadzić eksperyment społeczny. Bodź-
cem w tym eksperymencie byłyby takie reformy rynku pracy, które zapewniłyby wszyst-
kim chętnym godną pracę za wynagrodzenie niespychające poniżej linii ubóstwa. Po 

22 Ibidem.
23 European Commission, Portfolio of overarching indicators and streamlined social inclusion, pensions 

and health portfolios, Brussels 2006.
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zastosowaniu bodźca wystarczy obserwować, co stanie się z wykluczeniem: zaniknie czy 
nie. A jeśli pozostaną grupy wykluczone, należy zbadać, czy aby na pewno są im w stanie 
pomóc programy polityki społecznej i gospodarczej.

Ekskluzja społeczna jest obecnie pojęciem absolutnym, czyli, jak pisał Hegel, „stano-
wi powiązania rozmaitych określeń, połączenia, które nie są dane przez doświadczenie, 
jako przyczyna i skutek, itd.; są to określenia myślowe […] istnieją one zatem a priori”24.

Nawet jeśli uznać, że ekskluzja społeczna to taki stan, w który popadają ubodzy, za-
grożeni ubóstwem, bezrobotni, marginalizowani, dyskryminowani, to taka kategoryza-
cja nie ułatwi analizy sytuacji tych grup, a tym bardziej nie zbliży do rozwiązania ich 
problemów.
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Social exclusion — a social phenomenon or a „red herring”?

Keywords: social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation 

Summary

Social exclusion is a concept, which has been popularized in social policy programs since the 1970s. In 
documents of the European Union, exclusion virtually eliminated the concept of poverty, although it is 
mainly defi ned through poverty. Th e defi nitions of social exclusion evolve towards adding more and more 
dimensions to the phenomenon. Th is article attempts to answer the question whether we are really dealing 
with a completely new social phenomenon or whether previously known phenomena, such as: poverty, 
social inequality, marginalisation or discrimination have evolved so that this new quality needed new no-
menclature. Th e article deals with multidimensional defi nitions of social exclusion, the provenance of the 
concept in public debate, as well as the discourse’s directions and paradigms of social exclusion.
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