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1. Uwagi wstĊpne. Bieda a dobrostan
W ostatnich latach pojĊcie biedy dzieci jest zastĊpowane, lub co najmniej uzupeániane, przez mające pozytywny wydĨwiĊk pojĊcie dobrostanu (well-being) dziecka. Nie
chodzi jednak tylko o zmianĊ semantyczną. Dobrostan wykracza poza czysto monetarny aspekt zjawiska, jaki zwykáo siĊ áączyü z biedą, i ma podkreĞlaü wielowymiarowoĞü
warunków Īyciowych dziecka oraz jego aktywną rolĊ w ksztaátowaniu i doĞwiadczaniu wáasnego Īycia.
Zmiana w podejĞciu do analizowania biedy dzieci uwidacznia siĊ, jak wskazują S.
HanaÞn i A. M. Brooks (2005, s. 23) w:
1. uzupeánianiu obrazu wynikającego z analizy zaspokojenia potrzeb związanych
z przetrwaniem innymi aspektami dobrego funkcjonowania dzieci;
2. odchodzeniu od analizowania wyáącznie negatywnych aspektów Īycia dzieci (np.
ĞmiertelnoĞü niemowląt, „wypadanie” z systemu szkolnego itp.) na rzecz wáączania aspektów pozytywnych (zadowolenie z osiągniĊü, dobre relacje z rówieĞnikami itp.);
1
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3. odchodzeniu od traktowania dziecka z perspektywy przyszáej osoby dorosáej (i w
związku z tym koncentrowaniu siĊ na mierzeniu osiągniĊü potrzebnych w nastĊpnej fazie Īycia) ) na rzecz postrzegania go jako aktywnego czáonka spoáecznoĞci
i podmiotu „tu i teraz”;
4. uwzglĊdnianiu nowych wymiarów dobrostanu dziecka takich jak dobrostan duchowy i moralny, toĪsamoĞü i troszczenie siĊ o siebie (dbanie o wáasne interesy).
Najbardziej znaczące raporty, dotyczące krajów OECD oraz Unii Europejskiej, juĪ
w tytuáach – Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich nations (2007) oraz Child poverty and well-being in the EU (2008) – podkreĞlają, Īe rozwaĪają biedĊ w szerszym kontekĞcie dobrostanu dzieci. Coraz bardziej upowszechnia
siĊ pogląd, Īe biedĊ dzieci naleĪy postrzegaü jako rewers dobrostanu.
Nie ma jednej obowiązującej deÞnicji biedy dzieci (podobnie jak biedy w ogóle)
i sposobu jej pomiaru. W opisie sytuacji dzieci Īyjących i dorastających w warunkach, które odbiegają od standardu powszechnie akceptowanego i praktykowanego
w danym spoáeczeĔstwie, stosowane są róĪne okreĞlenia: „bieda dzieci”, „dzieciĊca
bieda”, „bieda w dzieciĔstwie”. PojĊcia te czĊsto uĪywane są zamiennie ze wzglĊdów
stylistycznych, ale nie są toĪsame.
Jak wskazuje J. Marshal (2003), okreĞlenie „bieda dzieci” (child poverty) sugeruje
odniesienie grupowe, separujące dzieci od innych grup doĞwiadczających biedy: ludzi
starych, kobiet, imigrantów itd. Dzieci są traktowane jako specyÞczna grupa wĞród
biednych, co – jak twierdzi autorka – moĪe prowadziü do ignorowania nieletnich obywateli przez polityków, gdy uznają oni, Īe dysponują niewystarczającymi Ğrodkami,
Īeby wspieraü „specyÞczne” grupy. PojĊcie to moĪe takĪe prowadziü do báĊdnego
przekonania, Īe dzieci są grupą homogeniczną, doĞwiadczającą biedy w jednakowy
sposób, podczas gdy w obrĊbie dzieci i máodzieĪy istnieje zróĪnicowanie potrzeb
związane z wiekiem, pácią, miejscem zamieszkania, czy – ogólniej – warunkami Ğrodowiska, w jakim Īyją. Odniesienia grupowe zazwyczaj czynione są w kontekĞcie
praw dziecka.
OkreĞlenie „dzieciĊca bieda” (childhood poverty) podkreĞla znaczenie dzieciĔstwa w Īyciu jednostki i w cyklu biedy, czyli w procesie przenoszenia deprywacji
do nastĊpnych generacji (biedne dziecko wyrasta na biedną osobĊ dorosáą, która wychowuje swoje dzieci w biedzie, wyrastające znowu na biednych dorosáych).Unika
ono traktowania dzieci jako specyÞcznej grupy oraz oskarĪeĔ o dyskryminowanie
innych grup wiekowych. Kontekst teoretyczny tego podejĞcia wyznacza teoria rozwoju dziecka.
Sformuáowanie „bieda doĞwiadczana w dzieciĔstwie i máodoĞci”, zdaniem przywoáywanej autorki, jest najtrafniejsze. Ujmuje sedno sprawy nie sugerując przy tym,
Īe dzieci stanowią grupĊ homogeniczną. PodkreĞla, Īe choü bieda doĞwiadczana w tej
fazie Īycia wykazuje wiele podobieĔstw do biedy dorosáych, to róĪni siĊ przyczynami
i skutkami. Zasadniczym wyróĪnikiem jest to, Īe istota dzieciĊcej biedy nie wyraĪa
siĊ przede wszystkim w braku Ğrodków Þnansowych, lecz w doĞwiadczaniu róĪno-
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rodnych deprywacji2 oraz w zagroĪeniu, Īe bieda zostanie przeniesiona w okres dorosáoĞci, a wiĊc ulegnie utrwaleniu, a nawet transmisji do kolejnej generacji. Bieda
dzieci ma wiĊc równoczeĞnie aspekt prezentystyczny i futurystyczny. Dzieci bowiem
są zarówno osobami aktualnie doĞwiadczającymi biedy, jak i „przenosicielami” biedy
w przyszáoĞü, kiedy dorosną. Są zarówno beings, jak i becomings.
JednakĪe okreĞlenie „bieda doĞwiadczana w dzieciĔstwie i máodoĞci” jest maáo porĊczne i dlatego zamiast tego dáugiego wyraĪenia uĪywa siĊ skrótów „bieda dzieci”
i „dzieciĊca bieda”.
DeÞniowanie i mierzenie biedy dzieci pozostaje w związku z:
1. kontekstem, w jakim problem jest rozwaĪany – czy uwaga skoncentrowana jest
na „prawach” i „potrzebach” dziecka, czy na jego rozwoju osobniczym (HanaÞn,
Brooks 2005);
2. celem, któremu analizy mają sáuĪyü – czy chodzi o poprawĊ funkcjonowania wybranych polityk czy teĪ o zrozumienie czynników wpáywających na biedĊ/dobrostan dzieci oraz wzajemne relacje miĊdzy komponentami tego dobrostanu (np.
zaleĪnoĞci miĊdzy sytuacją materialną a sytuacją emocjonalną itp.) (Bradshaw
i inni 2006);
3. perspektywą, w jakiej rozwaĪa siĊ skutki biedy wĞród dzieci – czy stosuje siĊ
podejĞcie wewnątrzgeneracyjne (perspektywa cyklu Īycia) czy podejĞcie miĊdzygeneracyjne, koncentrując uwagĊ na miĊdzypokoleniowej transmisji biedy.
W zaleĪnoĞci od celu i kontekstu konstruowane są wskaĨniki pomiaru zasiĊgu
zjawiska i jego dynamiki. S. HanaÞn i A. M. Brooks (2005, s. 22) wyróĪniają trzy
sposoby konstruowania wskaĨników dobrostanu dzieci:
1. wyprowadzane z dostĊpnych danych (data driven indicator sets);
2. wynikające z potrzeb polityki (policy-driven indicator sets);
3. wyprowadzane z istniejącej teorii (theory driven indicator sets).
Pierwszy z wymienionych sposobów oznacza po prostu, Īe z zasobu istniejących
danych dokonuje siĊ wyboru informacji pozwalających na opis i analizĊ ustalonych
wymiarów dobrostanu dzieci. W drugim przypadku potrzeby polityczne okreĞlają sfery, w odniesieniu do których konstruuje siĊ wskaĨniki. Trzecie podejĞcie, wymagające
najczĊĞciej odrĊbnych badaĔ, postuluje konstruowanie wskaĨników w oparciu o zaáoĪenia teoretyczne. W praktyce wskaĨniki sáuĪące formuáowaniu lub usprawnianiu
polityki spoáecznej konstruowane są przy wykorzystaniu istniejących danych; czĊsto
gromadzonych w innym celu niĪ opis sytuacji Īyciowej dzieci.
Stosowanie róĪnych deÞnicji biedy dzieci i sposobów jej pomiaru skutkuje brakiem
spójnych i porównywalnych informacji dotyczących zasiĊgu zjawiska i jego dynamiNiektórzy autorzy (Redmond 2008) są zdania, Īe w odniesieniu do dzieci zamiast mówiü
o biedzie powinno siĊ raczej mówiü o ekskluzji spoáecznej, poniewaĪ nie bieda sama w sobie lecz
wynikająca z niedostatku Ğrodków Þnansowych ekskluzja jest tym, co okreĞla ich aktualne doĞwiadczenia Īyciowe.
2

180

Wielisáawa Warzywoda-KruszyĔska

ki. Prowadzi to do nieporozumieĔ oraz do przeoczania tego problemu spoáecznego,
szczególnie, jeĞli nie jest moĪliwe porównanie sytuacji istniejącej we wáasnym kraju,
regionie, mieĞcie z innymi krajami, regionami, miastami. NiemoĪnoĞü skonfrontowania z innymi czĊsto rodzi przekonanie, Īe „u nas jest jak wszĊdzie” a nawet, Īe „u nas
jest lepiej niĪ gdzie indziej”. Dlatego dziaáania zmierzające do tworzenia porównywalnych danych są szczególnie cenne.

2. Ograniczanie biedy dzieci w polityce Unii Europejskiej
Istnienie biedy wĞród dzieci w krajach wysoko rozwiniĊtych zostaáo wprowadzone
do ĞwiadomoĞci spoáecznej Europejczyków po opublikowaniu przez Centrum BadaĔ
Innocenti (www.unicef-irc.org) w roku 2000 raportu pt. Child Poverty in Rich Countries. Jak siĊ zdaje, raport ten stanowiá asumpt do podjĊcia bardziej zdecydowanych
dziaáaĔ politycznych na szczeblu Unii Europejskiej, zmierzających do nakáonienia
paĔstw czáonkowskich do zajĊcia siĊ tą kwestią. Problem biedy dzieci zostaá podjĊty explicite na spotkaniu szefów paĔstw czáonkowskich w Lizbonie w roku 2000
i od tego czasu jest systematycznie nagáaĞniany, w rezultacie konsekwentnych dziaáaĔ
Rady i Komisji Europejskiej. Na szczycie paĔstw czáonkowskich w Nicei w 2000 r.
eliminowanie wykluczenia spoáecznego wĞród dzieci i stworzenie im wszelkich moĪliwoĞci spoáecznej integracji zostaáo uznane za dziaáanie sáuĪące realizacji celu Unii
zdeÞniowanego jako pomoc najbardziej zagroĪonym wykluczeniem. PaĔstwa czáonkowskie zostaáy zobligowane do monitorowania postĊpów w eliminowaniu biedy
i wykluczenia spoáecznego. W marcu 2006 r. Rada Europejska zobowiązaáa paĔstwa
czáonkowskie do podjĊcia zdecydowanych Ğrodków sáuĪących szybkiemu i znaczącemu ograniczeniu biedy wĞród dzieci, aby zapewniü wszystkim dzieciom równe szanse
bez wzglĊdu na ich pochodzenie spoáeczne (omawiany raport, s. 10).
Prawa dziecka oraz zagroĪenie miĊdzygeneracyjną transmisją biedy i nierównoĞci
spoáecznych stanowiáy kontekst, w jakim problem zostaá podniesiony. W Strategicznych Celach Unii na lata 2005-2009 prawa dziecka uznane zostaáy przez KomisjĊ
Europejską za priorytetowe. W dokumencie tym stwierdzono, Īe szczególnym priorytetem musi byü efektywna ochrona praw dzieci, zarówno przed eksploatacją ekonomiczną, jak i przed wszelkimi formami wykorzystania… Powstaáo teĪ opracowanie
Towards an EU Strategy on the Rights of the Child (MEMO/06/266).
W roku 2007 paĔstwa czáonkowskie zostaáy zobowiązane do dokonania gáĊbszego wglądu w kwestie dotyczące biedy dzieci. Komitet Zabezpieczenia Spoáecznego,
dziaáając z upowaĪnienia Rady Europejskiej, zleciá Zespoáowi ds. WskaĨników wyáonienie grupy zadaniowej, która na podstawie wspólnie uzgodnionych wskaĨników
i danych statycznych przeprowadziáa pogáĊbioną analizĊ przyczyn biedy i ekskluzji
spoáecznej wĞród dzieci. Nadto kraje czáonkowskie zostaáy zobowiązane do wypeánienia obszernego kwestionariusza dotyczącego podjĊtych dziaáaĔ i programów sáuĪących zwalczaniu biedy wĞród dzieci. Oprócz tego miaáy doáączyü opis szczególnie
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efektywnych przedsiĊwziĊü, jeĞli takie miaáy miejsce w danym kraju. Poza tym niezaleĪni eksperci dokonali oceny dziaáaĔ w poszczególnych krajach i na tej podstawie
opracowany zostaá raport syntetyczny pt. Tackling poverty and promoting social inclusion of children in the EU (Frazer, Marlier 2007).
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion (2008) zawieraá takĪe analizĊ biedy dzieci, a Supporting Document (2008) zdawaá dokáadniejsze sprawozdanie
w tej kwestii z prac przeprowadzonych w ramach Otwartej Metody Koordynacji, dotyczącej zabezpieczenia spoáecznego i spoáecznej inkluzji.
ZwieĔczeniem wszystkich prac analitycznych prowadzonych w Komisji Europejskiej odnoĞnie biedy dzieci jest opracowanie pt. Child Poverty and Well-Being in the
EU. Current status and way forward, opublikowane w roku 2008 przez Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds Zatrudnienia, Spraw Spoáecznych i Równych
Szans,. Opracowanie ma byü pomocne w usprawnianiu polityk mających wpáyw na
warunki Īycia dzieci w krajach czáonkowskich, co ma siĊ nastĊpnie przekáadaü na
pogáĊbienie integracji spoáecznej.

3. Raport Komisji Europejskiej z roku 2008
Omawiana publikacja zasáuguje na szczególną uwagĊ, poniewaĪ zostaáa opracowana w duĪej czĊĞci na podstawie porównywalnych wyników Europejskiego Badania Dochodów i Warunków ĩycia (EU-SILC), przeprowadzonego po raz pierwszy
w roku 2005. Trzeba jednak zwróciü uwagĊ na trzy sprawy.
W czĊĞci diagnozującej zasiĊg biedy, raport opiera siĊ na informacjach o dochodach dotyczących roku 2004. Upáyw czasu, a przede wszystkim fakt uzyskania dostĊpu do rynku pracy zachodnich krajów Unii przez obywateli biedniejszej jej czĊĞci
wraz ze wzrostem gospodarczym odnotowanym we wszystkich krajach w ostatnich
latach, mógá spowodowaü zmiany w zasiĊgu biedy. Jak duĪe i jak trwaáe są te zmiany
moĪna bĊdzie oceniü na podstawie nastĊpnego badania.
Zatem przedstawiony w raporcie opis sytuacji odnosi siĊ de facto do stanu przed
rozszerzeniem Unii o osiem paĔstw postsocjalistycznych (Czechy, Estonia, Litwa,
àotwa, Polska, Sáowacja, Sáowenia, WĊgry). Wpáyw rozszerzenia Unii na zasiĊg biedy uwidoczni siĊ dopiero w nastĊpnych badaniach. MoĪe on byü bardzo znaczący,
szczególnie w Polsce, ze wzglĊdu na wysokoĞü Ğrodków unijnych, jakie zostaáy przeznaczone dla wsi, gdzie bieda dzieci byáa szczególnie rozpowszechniona.
Druga uwaga dotyczy tego, Īe dochody rodziców, stanowiące podstawĊ wyodrĊbnienia „dzieci biednych”, nie uwzglĊdniają ulg podatkowych na dzieci, a takĪe Þnansowych skutków dziaáaĔ skierowanych bezpoĞrednio do dzieci, jak np. doĪywianie
w szkole, bezpáatne podrĊczniki, dopáata do aktywnoĞci czasu wolnego itp., które
zwiĊkszają rzeczywiste dochody rodziny.
Poza tym raport ogranicza siĊ do analizy sytuacji dzieci znajdujących siĊ w gospodarstwach domowych. Zatem dzieci Īyjące w instytucjach (domach dziecka, po-
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gotowiach opiekuĔczo-wychowawczych, oĞrodkach resocjalizacyjnych) i bezdomne,
podlegające szczególnemu wykluczeniu, nie są brane pod uwagĊ.
Wskazane ograniczenia powodują, Īe raport nie przedstawia „caáej prawdy”
o biedzie dzieci i stosowanych sposobach jej ograniczania w paĔstwach czáonkowskich. Stanowi jednak milowy krok naprzód, stwarzając podstawĊ dla rzetelnych miĊdzypaĔstwowych porównaĔ, a takĪe wskazując, co trzeba zrobiü w paĔstwach czáonkowskich i na szczeblu Unii, Īeby skutecznie monitorowaü dziaáania
po to, by efektywnie ograniczaáy zasiĊg biedy wĞród dzieci.
ZwaĪywszy, Īe kaĪdy kraj oferuje dzieciom odmienny iloĞciowo i jakoĞciowo dostĊp do placówek zastĊpujących rodzinĊ, moĪna mówiü nawet o odmiennoĞciach modelowych, kolejne raporty powinny uwzglĊdniü sytuacjĊ takĪe tych
dzieci, które tam traÞáy unikając biedy, albo ją utrwalając.
Raport poprzedzony zostaá przedmową autorstwa przewodniczącej Komitetu Zabezpieczenia Spoáecznego i dyrektora generalnego Departamentu Zatrudnienia, Spraw Spoáecznych
i Równych Szans, uzasadniającą potrzebĊ kompleksowej analizy problemu biedy dzieci.
Zwrócono w niej uwagĊ na to, Īe choü bieda doĞwiadczana w kaĪdym wieku ma niszczące dziaáanie, jeĞli wystĊpuje w dzieciĔstwie i máodoĞci jest szczególnie dewastująca i ma
konsekwencje dla caáego spoáeczeĔstwa.
Takie stanowisko autorów raportu zdaje siĊ wynikaü z przekonania, Īe eliminowanie biedy
wĞród dzieci jest nie tylko imperatywem moralnym, lecz stanowi inwestycjĊ, która przyniesie korzyĞci w przyszáoĞci. Ograniczanie biedy dzieci dziĞ jest dziaáaniem prewencyjnym
sáuĪącym zapobieganiu biedzie dorosáych, co przyczyniaü siĊ bĊdzie do ekonomicznego
rozwoju w nastĊpnych latach.

Prezentowane opracowanie liczy 246 stron wraz z aneksami i skáada siĊ z trzech
czĊĞci. Na pierwsze dwie skáadają siĊ analiza, monitoring i ocena biedy dzieci, a w
trzeciej umieszczono konkluzje i rekomendacje ukierunkowane na poprawĊ monitoringu i oceny biedy i dobrostanu dzieci. W aneksach znalazáy siĊ m.in. opis metodologii, przykáad mikrosymulacji dotyczącej wsparcia rodzin poprzez podatki i zasiáki,
a takĪe deÞnicje i opis specyÞcznych wskaĨników stosowanych przez poszczególne
paĔstwa czáonkowskie.
Celem pierwszej czĊĞci raportu jest, jak stwierdzają autorzy, zilustrowanie, jak
wspólnie uzgodnione wskaĨniki i odpowiednie statystyki mogą byü wykorzystane do
zbadania jakiejĞ kwestii oraz przyczyniaü siĊ do wzajemnego uczenia siĊ w kontekĞcie
otwartej metody koordynacji (s. 11).
LiniĊ biedy wyznaczono na podstawie wskaĨnika at-risk of poverty, czyli 60%
mediany ekwiwalentnych dochodów w danym kraju. Dzieci (0-17 lat) Īyjące
w biedzie, to te, których gospodarstwa domowe osiągają dochody poniĪej tej granicy. W caáej Unii w roku 2005 w biednych gospodarstwach domowych Īyáo 19 milionów dzieci, co stanowiáo 19% ogóáu mieszkaĔców Unii w wieku 0-17 lat. W wiĊk-
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szoĞci krajów europejskich zagroĪenie biedą jest wiĊksze wĞród dzieci niĪ w caáej
populacji, a takĪe gáĊbokoĞü biedy jest wiĊksza niĪ w populacji ogóáem.
Biorąc pod uwagĊ to, czy w danym kraju zasiĊg biedy wĞród dzieci jest wiĊkszy
czy mniejszy niĪ Ğrednio w caáej Unii, oraz czy zagroĪenie biedą jest wiĊksze czy
mniejsze wĞród dzieci niĪ w populacji ogóáem, autorzy pogrupowali paĔstwa czáonkowskie w szeĞü kategorii.
Najlepsza sytuacja, pod omawianym wzglĊdem, wystĊpuje w krajach skandynawskich (Dania, Finlandia, Szwecja) oraz na Cyprze i w Sáowenii, gdzie zasiĊg biedy
wĞród dzieci jest mniejszy niĪ Ğrednio w Unii Europejskiej, a stopa biedy wĞród dzieci jest niĪsza lub co najwyĪej równa stopie biedy w populacji ogóáem. Najgorsze wyniki zanotowano w oĞmiu paĔstwach, bĊdących nowymi czáonkami Unii (Buágarii,
na WĊgrzech, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Sáowacji, na Malcie) i w Luksemburgu,
poniewaĪ udziaá dzieci zagroĪonych biedą jest w nich wiĊkszy niĪ Ğrednio w Unii,
a stopa biedy wĞród dzieci jest znacząco wyĪsza (> 5%) niĪ w populacji ogóáem.
Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe standard Īycia biednych dzieci jest bardzo zróĪnicowany. W Luksemburgu granicĊ biedy wyznacza bowiem prawie 3000 Euro na miesiąc,
podczas gdy w Rumunii – tylko 127 Euro. Po uwzglĊdnieniu zróĪnicowania kosztów utrzymania w poszczególnych krajach róĪnice nadal są bardzo duĪe. LiniĊ biedy
wyraĪoną w PPS stanowi w Luksemburgu (2866) kwota ponad dziesiĊü razy wyĪsza
niĪ w Rumunii (263). Dzieci Īyjące w biedzie w bogatych krajach europejskich
mają w niektórych z nich poziom Īycia wyĪszy niĪ dzieci z zamoĪniejszych gospodarstw domowych w biedniejszych paĔstwach.
W kolejnych rozdziaáach pierwszej czĊĞci raportu autorzy podjĊli próbĊ ustalenia
determinant biedy dzieci analizując strukturĊ gospodarstw domowych, sytuacjĊ rodziców na rynku pracy oraz interwencjĊ paĔstwa w formie ĞwiadczeĔ na rzecz rodziny
i dzieci. Rezultatem tych analiz jest pogrupowanie paĔstw czáonkowskich ze wzglĊdu
na gáówne przyczyny biedy dzieci w cztery kategorie, które moĪna uznaü za ilustracjĊ
„wzorów biedy dzieci” w krajach Unii Europejskiej. Wzory te zostaną omówione po
przedstawieniu rezultatów niektórych analiz szczegóáowych odnoszących siĊ do charakterystyki gospodarstw domowych, sytuacji rodziców na rynku pracy i interwencji
paĔstwa.
Dla autorów raportu przedmiotem szczególnego zainteresowania są rodziny niepeáne i wielodzietne. Stopa biedy dzieci Īyjących w tych typach rodzin, szczególnie
w rodzinach niepeánych, jest Ğrednio w Unii wyĪsza niĪ stopa biedy dzieci w ogóle.
W UE 13% dzieci Īyje w rodzinach niepeánych, spoĞród których co trzecie – poniĪej
progu biedy. JednakĪe kraje róĪnią siĊ znacząco pod wzglĊdem powszechnoĞci wystĊpowania rodzin niepeánych oraz stopnia ich pauperyzacji. NajwiĊkszy udziaá dzieci
w rodzinach niepeánych wystĊpuje w Irlandii, na àotwie, w Danii, Estonii, Szwecji
i w Niemczech, ale tylko w dwóch z nich (Estonia i Irlandia) stopa biedy dzieci jest
wyĪsza niĪ Ğrednio w Unii. Natomiast w Danii i Szwecji bieda wĞród dzieci z rodzin
monoparentalnych jest mniej rozpowszechniona niĪ Ğrednio w Unii, choü prawie dwa
razy wyĪsza niĪ wĞród ogóáu dzieci w tych krajach.
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RównieĪ dzieci z wielodzietnych gospodarstw domowych, stanowiące 21% ogóáu
dzieci w Unii, są bardziej naraĪone na biedĊ niĪ ich rówieĞnicy wychowywani w rodzinach maáodzietnych. Co czwarte dziecko w Unii, mające co najmniej dwoje rodzeĔstwa, Īyje w biedzie. Jednak róĪnice miĊdzy krajami są bardzo duĪe. Podczas gdy
w Szwecji – gdzie stopa biedy dzieci z rodzin wielodzietnych jest najniĪsza – w takiej
sytuacji znajduje siĊ co jedenaste dziecko (9%), w Polsce – gdzie stopa biedy w tej
grupie dzieci jest najwyĪsza – prawie co drugie (47%).
Cechą wyróĪniającą biedne dzieci jest máody wiek ich rodziców. ĝrednio w Unii
Europejskiej 17% dzieci biednych ma matkĊ máodszą niĪ trzydziestoletnią, w porównaniu do 12% ogóáu dzieci europejskich. Stopa biedy wĞród dzieci systematycznie
maleje wraz ze wzrostem wieku matki i wynosi 27%, gdy matka ma mniej niĪ 30 lat,
19%, gdy matka jest wieku 30-39 lat i 16%, gdy matka ma 40-49 lat.
Zgodnie z oczekiwaniami niski poziom wyksztaácenia rodziców determinuje biedĊ
dzieci. ĝrednio w Unii 30% dzieci Īyjących w biedzie ma rodziców, z których Īadne
nie ukoĔczyáo szkoáy Ğredniej, w porównaniu do 16% biednych dzieci z co najmniej
jednym rodzicem o wyksztaáceniu wyĪszym.
Zatem struktura gospodarstwa domowego oraz wiek i wyksztaácenie rodziców pozostają w związku z biedą dzieci, ale oddziaáywanie tych zmiennych jest modyÞkowane przez stosowaną w danym kraju politykĊ (zasiáki, Ğwiadczenia i usáugi) wobec
dzieci i rodziny.
Podstawową determinantĊ warunków Īycia dzieci stanowi sytuacja rodziców na
rynku pracy. Znaczenie ma nie tylko ich aktywnoĞü zawodowa i jej formy (zatrudnienie na peány etat, w niepeánym wymiarze czasu pracy), lecz takĪe wysokoĞü uzyskiwanych dochodów. ħródáa dochodu gospodarstw domowych biednych i nie-biednych
w ogóle, a w szczególnoĞci biednych i nie-biednych gospodarstw domowych z dzieümi, wykazują istotne róĪnice. W biednych rodzinach z dzieümi udziaá w dochodach
zarobków z pracy jest Ğrednio w Unii relatywnie maáy (55%) w porównaniu z gospodarstwami domowymi nie-biednymi z dzieümi (86%), a udziaá transferów socjalnych
(bez emerytur) i zasiáków rodzinnych relatywnie duĪy (odpowiednio 37% wobec 9%
oraz 14,8% wobec 4,3%).
Struktura dochodów biednych gospodarstw domowych róĪni siĊ znacząco w poszczególnych krajach. W Danii, Irlandii i Finlandii udziaá zarobków w strukturze dochodów ludnoĞci biednej jest najniĪszy i wynosi nieco powyĪej 30% ogóáu dochodów,
podczas gdy w Grecji wynosi ponad 80%. Natomiast zasiáki rodzinne mają najwiĊkszy udziaá w dochodach biednych gospodarstw domowych w Irlandii i na WĊgrzech
(ponad 30%), a najmniejszy w Hiszpanii (0,5%) i Grecji (2,2%).
JednakĪe sam fakt zatrudnienia rodziców nie jest wystarczający dla unikniĊcia
biedy dzieci. Dane zawarte w raporcie ilustrują, Īe aktywnoĞü zawodowa matek nie
we wszystkich krajach wspóáwystĊpuje z obniĪeniem stopy biedy wĞród dzieci. Choü
w krajach skandynawskich, gdzie udziaá pracujących matek jest najwiĊkszy, wskaĨniki biedy dzieci są najniĪsze, to w Polsce, na Litwie i w Portugalii duĪy udziaá pracujących matek nie chroni dzieci przed biedą. Oznacza to, Īe zatrudnienie nie przekáada
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siĊ jednoznacznie na polepszenie sytuacji materialnej dzieci. Bieda dotyka takĪe
rodziny, w których rodzice, a co najmniej jeden rodzic, pracuje. Na obszarze Unii Europejskiej w 2005 r. poniĪej linii biedy Īyáo13% dzieci, które tworzyáy gospodarstwo
domowe z co najmniej jedną osobą pracującą. Najmniej - w Finlandii i Danii (po 6%),
najwiĊcej w Polsce (22%), Portugalii (21%) i Grecji (20%).
Gospodarstwa domowe z dzieümi są bardziej naraĪone na biedĊ niĪ gospodarstwa
bezdzietne charakteryzujące siĊ taką samą intensywnoĞcią pracy, a wiĊc takim samym
wskaĨnikiem zatrudnienia dorosáych domowników. WĞród gospodarstw z dzieümi,
w których Īadna osoba dorosáa nie pracuje, stopa biedy jest ponad dwukrotnie wyĪsza
niĪ wĞród takich samych gospodarstw bez dzieci. JednakĪe zatrudnienie jednego rodzica nie pociąga za sobą likwidacji biedy wĞród dzieci. We wszystkich krajach Unii
w gospodarstwach pracowniczych stopa biedy wĞród dzieci jest wyĪsza niĪ stopa biedy dorosáych.
Zatem istnieją zaleĪnoĞci miĊdzy typem gospodarstwa domowego i charakterem
zatrudnienia dorosáych domowników a biedą dzieci, ale nie ukáadają siĊ one w taki
sam wzór we wszystkich krajach. JednakĪe nie pozostawia wątpliwoĞci fakt, Īe w rodzinach niepeánych zatrudnienie rodzica w peánym wymiarze godzin obniĪa znacząco
ryzyko biedy dzieci. Konstatacja ta zwraca uwagĊ na znaczenie usáug, szczególnie
w zakresie opieki nad dzieümi, dla ograniczania biedy dzieci. W wielu krajach niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach lub wysokoĞü opáat za przedszkole sprawia,
Īe matka nie pracuje, co obniĪa czĊsto standard materialny rodziny.
Gdy chodzi o wpáyw redystrybucyjnej dziaáalnoĞci paĔstwa na biedĊ wĞród
dzieci, raport dostarcza argumentów, Īe kraje, w których udziaá ĞwiadczeĔ spoáecznych (z wyáączeniem emerytur) w produkcie krajowym brutto jest najwyĪszy (Dania, Szwecja, Finlandia), charakteryzują siĊ najniĪszą stopą biedy wĞród
dzieci. Natomiast wĞród tych, w których udziaá ĞwiadczeĔ jest najniĪszy (àotwa,
Litwa, Polska, Estonia), znajdują siĊ kraje o najwyĪszej stopie biedy dzieci (Polska, Litwa).
Transfery socjalne inne niĪ emerytury nie we wszystkich paĔstwach oddziaáują na
dzieci bardziej niĪ na dorosáych, choü Ğrednio w Unii redukują one biedĊ wĞród dzieci
o 44% a biedĊ w caáej populacji o 38%. W siedmiu krajach (Belgia, Czechy, Malta,
Holandia, Polska i Sáowacja) transfery socjalne w wiĊkszym stopniu redukują biedĊ
dorosáych niĪ dzieci.
Raport stwierdza, Īe najsilniejszy wpáyw na ograniczenie biedy dzieci mają zasiáki
rodzinne. W najwiĊkszym stopniu na WĊgrzech, w Austrii, Sáowenii, Finlandii i w
Szwecji, w najmniejszym - w Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i na Litwie. Raczej
wysokoĞü zasiáków rodzinnych niĪ ich ukierunkowanie na rodziny biedne zdaje siĊ
mieü znaczenie. Okazuje siĊ bowiem, Īe wĞród krajów, które adresują zasiáki do biednych rodzin są zarówno te, w których ten fakt znacząco redukuje biedĊ dzieci (Czechy, Niemcy, Irlandia, Francja, Cypr), jak i takie, gdzie wpáyw zasiáków rodzinnych
na biedĊ dzieci jest niewielki (Grecja, Malta, Polska). Pozostaje to zapewne w związku z wysokoĞcią zasiáków.
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Analizy przeprowadzone w tej czĊĞci raportu dokumentują, Īe bieda dzieci jest
rezultatem braku zatrudnienia, niskich dochodów z pracy oraz niskich transferów socjalnych. W oparciu o te trzy kryteria autorzy raportu pogrupowali kraje
w cztery kategorie biorąc pod uwagĊ zasiĊg biedy wĞród dzieci oraz dominujące
w nich przyczyny biedy3:
Grupa

PaĔstwa

A

Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Holandia, Sáowenia, Szwecja

B

Belgia, Czechy, Estonia, Francja, Irlandia, Niemcy

C

Malta, Sáowacja, WĊgry, Wielka Brytania

D

Grecja, Hiszpania, Wáochy, Litwa, àotwa, Polska, Portugalia. Luksemburg

Grupa A obejmuje trzy kraje skandynawskie (DaniĊ, FinlandiĊ i SzwecjĊ) oraz
AustriĊ, Cypr, HolandiĊ i SáoweniĊ. Bieda wĞród dzieci w tych krajach jest mniej rozpowszechniona niĪ Ğrednio w Unii dziĊki dobrym rezultatom osiąganym we wszystkich trzech analizowanych wymiarach: dziĊki wysokiemu wskaĨnikowi zatrudnienia
rodziców, zarobkom przeciwdziaáającym biedzie oraz relatywnie wysokim i efektywnym transferom socjalnym. W krajach skandynawskich praca zarobkowa rodziców
jest moĪliwa dziĊki dobrze rozwiniĊtym usáugom zapewniającym opiekĊ nad dzieümi
oraz godzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi. Na Cyprze natomiast, gdzie wpáyw
transferów socjalnych jest sáabszy, dominacja rodzin peánych i wielopokoleniowych
stanowi czynnik zabezpieczający dzieci przed biedą.
Grupa B obejmuje BelgiĊ, Czechy, Niemcy, EstoniĊ, FrancjĊ i IrlandiĊ, gdzie bieda dzieci jest na poziomie Ğredniej dla caáej Unii lub nieco poniĪej. W tych krajach
gáówną przyczyną biedy dzieci jest wysoki udziaá dzieci Īyjących w gospodarstwach
ludzi niepracujących. W wiĊkszoĞci tych krajów blisko poáowa dzieci mieszka tylko z jednym rodzicem. We Francji i Niemczech wzglĊdnie wysokie zasiáki rodzinne
czĊĞciowo redukują biedĊ wĞród dzieci.
Grupa C obejmuje WĊgry, MaltĊ, SáowacjĊ i Wielką BrytaniĊ. Stopa biedy wĞród
dzieci jest w pobliĪu Ğredniej dla caáej Unii a przyczyny biedy stanowią: niski poziom zatrudnienia i niskie dochody, powodujące biedĊ wĞród gospodarstw domowych
pracujących. W Wielkiej Brytanii brak zatrudnienia rodziców dotyczy rodzin niepeánych, podczas gdy na WĊgrzech, na Malcie i na Sáowacji – par z dzieümi. Problemem
w tych krajach jest takĪe utrzymywanie siĊ biedy pomimo tego, Īe doroĞli czáonkowie
gospodarstw domowych pracują, ale nie wszyscy i nie zawsze na peáen etat.
Grupa D obejmuje GrecjĊ, HiszpaniĊ, Wáochy, LitwĊ, àotwĊ, PolskĊ, PortugaliĊ
i Luksemburg. We wszystkich tych krajach, z wyjątkiem Luksemburga, stopa biedy
dzieci jest wyĪsza niĪ Ğrednio w Unii. Bieda dzieci jest przede wszystkim rezultatem niskich dochodów oraz niskiego poziomu i efektywnoĞci ĞwiadczeĔ socjalnych.
Niskie dochody wynikają z faktu, Īe nie wszyscy doroĞli domownicy pracują, oraz
z niskich zarobków pracujących.
3
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W dalszej czĊĞci raportu zostaá poddany analizie związek miĊdzy biedą monetarną a niektórymi innymi wymiarami deprywacji, przede wszystkim deprywacją
materialną, w oparciu o wskaĨniki deprywacji zastosowane w badaniu EU-SILC
20054. Analizy zostaáy wykonane w odniesieniu do populacji ogóáem oraz do dzieci
(0-17 lat).
Istnieje duĪe zróĪnicowanie miĊdzy krajami, gdy chodzi o zasiĊg deprywacji
materialnej. Podczas gdy w Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji okoáo 15%
populacji odczuwa trudnoĞci w pokryciu co najmniej dwóch rodzajów wydatków, w Czechach, Portugalii, Grecji, na Cyprze, w àotwie, na Litwie, na WĊgrzech, na Malcie, w Polsce i w Sáowacji – okoáo 40%.
ZasiĊg deprywacji materialnej wĞród dzieci jest we wszystkich krajach (z wyjątkiem Grecji i àotwy) wiĊkszy niĪ w populacji ogóáem, co Ğwiadczy o tym, Īe posiadanie dzieci zwiĊksza trudnoĞci materialne rodziny. WĞród dzieci deprywacja materialna jest nie tylko wiĊksza, lecz takĪe istnieje prawdopodobieĔstwo kumulacji deprywacji w wiĊkszej liczbie wymiarów. Dzieci Īyją równieĪ w gorszych warunkach
mieszkaniowych (z wyjątkiem Grecji, Portugalii i Malty) niĪ populacja ogóáem.
Gospodarstwa monoparentalne podlegają deprywacji materialnej czĊĞciej niĪ inne
typy gospodarstw we wszystkich krajach. Natomiast rodziny wielodzietne w niektórych krajach (Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Cypr i Malta) nie są bardziej upoĞledzone materialnie niĪ ogóá gospodarstw domowych.
Wyniki szczegóáowych analiz dotyczących związków miĊdzy biedą monetarną
a deprywacją materialną pozwoliáy ustaliü zasiĊg biedy utrwalonej (persistent poverty) wĞród dzieci i w populacji ogóáem. Przez biedĊ utrwaloną rozumie siĊ wspóáwystĊpowanie biedy monetarnej (dochody poniĪej 60% mediany dochodów ekwiwalentnych) z trudnoĞciami pokrycia co najmniej dwóch rodzajów wydatków. RóĪnice
miĊdzy krajami w rozmiarach tak rozumianej biedy utrwalonej są bardzo duĪe.
W odniesieniu do populacji ogóáem trwale biedni stanowią od 3,68% w Danii
do 18,5% na Litwie i ponad 17% w Polsce i na àotwie. We wszystkich krajach
z wyjątkiem Cypru, udziaá dzieci doĞwiadczających utrwalonej biedy jest wiĊkszy
niĪ w populacji ogóáem. RównoczeĞnie róĪnice miĊdzy krajami, gdy chodzi o zasiĊg
utrwalonej biedy wĞród dzieci, są wiĊksze niĪ wĞród dorosáych. NajniĪszy udziaá
dzieci Īyjących w biedzie i w warunkach materialnej deprywacji, czyli trwale
biednych, odnotowano w Szwecji (3,24%) a najwiĊkszy w Polsce (25,39%) i na
Litwie (24,83%).
4
Deprywacja materialna, okreĞlana jako „trudnoĞci ekonomiczne i wymuszony brak przedmiotów trwaáego uĪytku” byáa ustalana na podstawie odpowiedzi na pytanie o to, czy gospodarstwo domowe ma trudnoĞci z pokryciem: nieprzewidzianych wydatków; tygodniowego urlopu poza domem
raz w roku; opáat mieszkaniowych; zakupu miĊsa, drobiu lub ryb na obiad co drugi dzieĔ; ogrzewania mieszkania, a takĪe na pytanie o posiadanie: pralki automatycznej, kolorowego telewizora,
telefonu, samochodu osobowego. „Záe warunki mieszkaniowe” byáy okreĞlane na podstawie informacji o tym, czy mieszkanie: ma przeciekający dach, zawilgocone Ğciany/podáogi/fundamenty lub/i
uszkodzone ramy okienne; jest ciemne; nie ma wanny lub prysznica; nie ma spáukiwanej ubikacji do
wyáącznego uĪytku gospodarstwa domowego.
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Autorzy raportu podsumowują rozwaĪania dotyczące związków miĊdzy deprywacją materialną a biedą monetarną stwierdzając:
w poszerzonej Unii „najbiedniejsi” w „bogatych” krajach doĞwiadczają
mniejszej deprywacji niĪ „najbogatsi” w „biednych krajach” (s. 56).
W dalszej czĊĞci prezentowane są analizy, których celem jest wskazanie, czy w Europie wystĊpuje miĊdzypokoleniowa transmisja deprywacji. W tym celu przywoáuje siĊ wyniki uzyskane w badaniach OECD PISA, które sáuĪą zilustrowaniu zaleĪnoĞci miĊdzy wyksztaáceniem rodziców a osiągniĊciami szkolnymi dziecka w wieku
15 lat. Wynika z nich, Īe dzieci, których matki nie ukoĔczyáy szkoáy Ğredniej uzyskaáy
20 punktów mniej niĪ ich koledzy, których matki mają wyksztaácenie co najmniej
Ğrednie. Związek z wyksztaáceniem ojca nie jest tak jednoznaczny.
ZaleĪnoĞü miĊdzy wyksztaáceniem ojca a wyksztaáceniem dorosáej córki lub syna
zostaáa zaprezentowana na podstawie wyników EU-SILC 2005. Dowodzą one, Īe
w krajach europejskich pochodzenie z rodziny o niskim poziomie wyksztaácenia stanowi nadal gáówną przeszkodĊ uzyskania wyĪszego wyksztaácenia. Szanse posiadania dyplomu szkoáy wyĪszej są Ğrednio w Unii wĞród osób, których ojcowie mieli wyksztaácenie wyĪsze, dwukrotnie wiĊksze niĪ wĞród synów i córek mĊĪczyzn mających
niĪszy poziom wyksztaácenia.
RóĪnice miĊdzy krajami w tym zakresie są bardzo duĪe. W Czechach i w Polsce
prawdopodobieĔstwo uzyskania wyĪszego wyksztaácenia przez syna lub córkĊ mĊĪczyzny o niskim poziomie wyksztaácenia jest odpowiednio jedenaĞcie i prawie dziesiĊü razy mniejsze niĪ przez potomków mĊĪczyzny mającego wyksztaácenie wyĪsze.
W Niemczech i Finlandii, gdzie bariery są najmniejsze, prawdopodobieĔstwo jest tylko dwa razy niĪsze (tabela 14 na s. 59).
Synowie z rodzin o niskim poziomie wyksztaácenia mają wiĊkszą szansĊ niĪ córki
uzyskaü wyĪsze wyksztaácenie. W zdecydowanej wiĊkszoĞci krajów, z wyjątkiem Litwy, Estonii, WĊgier, szanse edukacyjne dzieci nisko wyksztaáconych ojców na uzyskanie wyĪszego wyksztaácenia wzrastają wraz z obniĪeniem wieku. JednakĪe nadal
w grupie wiekowej 25-34 lata Czechy i Polska oferują najmniejsze szanse pokonania
dystansu od niskiego wyksztaácenia ojca do wyĪszego wyksztaácenia syna lub córki,
a Finlandia najwiĊksze.
Przedstawione porównania nie pozostawiają wątpliwoĞci co do tego, Īe kraje
skandynawskie najlepiej radzą sobie z biedą w ogóle oraz z biedą dzieci w szczególnoĞci. Rynkowe nierównoĞci dochodowe są skutecznie wyrównywane poprzez
dziaáania redystrybucyjne paĔstwa oraz politykĊ zatrudnienia wspomaganą sprawnym
funkcjonowaniem instytucji opiekuĔczych i wychowawczych umoĪliwiających podejmowanie pracy przez matki. Nie jest zaskoczeniem fakt, Īe w krajach tych miĊdzygeneracyjna transmisja wyksztaácenia jest wyraĨnie sáabsza niĪ gdzie indziej i Īe
tendencja ta obserwowana jest we wszystkich kategoriach wiekowych.
Na drugim kraĔcu lokuje siĊ Polska oraz któryĞ inny kraj postsocjalistyczny (najczĊĞciej Litwa lub àotwa) a takĪe kraje zaliczane do Ğródziemnomorskiego modelu
polityki spoáecznej (Grecja, Hiszpania, Portugalia).
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Drugą czĊĞü raportu stanowi omówienie odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący
narzĊdzi uĪywanych do monitorowania biedy i dobrostanu dzieci skierowany do
27 krajów czáonkowskich. PaĔstwa zostaáy poproszone o wskazanie Ĩródeá danych
uĪywanych do konstruowania wskaĨników sytuacji spoáeczno-ekonomicznej dzieci
w podziale na sáuĪące do monitorowania biedy i dobrostanu dzieci oraz dostarczające
dodatkowych informacji, jak np. sporadycznie przeprowadzane survey’e, badania naukowe dotyczące sytuacji dzieci oraz inne Ĩródáa danych.
Niektóre kraje w ogóle nie udzieliáy odpowiedzi na pytania kwestionariusza a inne
odpowiadaáy w zróĪnicowany sposób, pozostający czĊĞciowo w związku z tym, czy
walka z biedą dzieci zostaáa uznana za priorytet w ich Narodowej Strategii na rzecz
Zabezpieczenia Spoáecznego i Inkluzji Spoáecznej.
Na podstawie nadesáanych odpowiedzi autorzy wyróĪnili trzy typy uĪywanych
wskaĨników, choü nie we wszystkich krajach system monitorowania oparty jest na
wszystkich wymienionych:
1. wskaĨniki wspólnie uzgodnione w UE;
2. wskaĨniki z europejskich baz danych, jak np. EU-SILC, które dotychczas nie zostaáy wáączone do zestawu wspólnie uzgodnionych wskaĨników;
3. wskaĨniki alternatywne wobec wskaĨników unijnych albo odnoszące siĊ do szczególnych sytuacji lub do szczególnych grup uĪywane w poszczególnych krajach.
Raport szczegóáowo analizuje zastosowanie wszystkich typów wskaĨników oraz
wskazuje wykorzystywane Ĩródáa danych. WĞród tych ostatnich najczĊĞciej wymieniane byáy badania budĪetów gospodarstw domowych oraz badania warunków Īycia
i zasobów pracy, a takĪe rejestry administracyjne róĪnego rodzaju, jak np. dotyczące
beneÞcjentów zasiáków rodzinnych, mieszkalnictwa, dochodów, podatków itp., róĪnie wykorzystywane w róĪnych krajach.
Niektóre paĔstwa dostarczyáy takĪe informacji o Ĩródáach danych dotyczących
dzieci znajdujących siĊ w szczególnej sytuacji, np. o dzieciach znajdujących siĊ w rodzinach zastĊpczych, mających problemy zdrowotne itp.
W oĞmiu celowo dobranych krajach wykonano pogáĊbiony przegląd zarządzania
i monitorowania biedy i dobrostanu dzieci. Do badania szczegóáowego wybrano:
1. DaniĊ, IrlandiĊ, FinlandiĊ i Wielką BrytaniĊ, poniewaĪ kraje te mają bardzo dobre
systemy monitorowania;
2. Wáochy, poniewaĪ prowadzone są tam specjalne badania nad warunkami Īycia
dzieci;
3. RumuniĊ, ze wzglĊdu na skoncentrowanie uwagi na dzieciach szczególnie zagroĪonych oraz na budowanie zintegrowanego systemu monitorowania, ze szczególnym uwzglĊdnieniem dostĊpnoĞci danych na szczeblu lokalnym;
4. Niemcy, ze wzglĊdu na zastosowanie w monitoringu modeli mikrosymulacyjnych.
W oparciu o pogáĊbioną analizĊ przeprowadzoną w tych krajach ustalono, Īe
w pewnym zakresie wszystkie z nich wykazują cztery cechy.
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1.Ukierunkowanie polityki na traktowanie biedy dzieci i ekskluzji spoáecznej jako
zjawiska wielowymiarowego.
2.Tworzenie wiedzy – podkreĞla siĊ wolĊ polityczną w zakresie dáugotrwaáego inwestowania w tworzenie wiedzy odnoszącej siĊ do dobrostanu dzieci.
3.Tworzenie powiązaĔ miĊdzy spoáecznoĞcią akademicką, analitykami spoáecznymi i politykami.
4.Wiązanie stosowanej polityki z wynikami. Tworzenie powiązaĔ miĊdzy konkretnymi rozwiązaniami a wynikami stanowi najtrudniejsze zadanie. Wymaga to odpowiedniego konstruowania wskaĨników sáuĪących do analizy nakáadów, wyników i rezultatów.
W ostatniej czĊĞci raportu autorzy zamieĞcili konkluzje i odpowiednio do nich
sformuáowali rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki paĔstwa czáonkowskie
mają przygotowaü nastĊpne raporty narodowe ukierunkowane na sytuacjĊ dzieci (child mainstreaming) oraz pozwalające na monitorowanie i porównywanie
postĊpu. Niektóre rekomendacje odnoszą siĊ do procesu monitorowania na szczeblu
Unii.
Rekomendacji sformuáowano 15 i podzielono je na szeĞü kategorii (s. 126-138),
przedstawia je poniĪsza tabela.

Kategoria
KwantyÞkacja celów

Rekomendacje
Ogólne kwantyÞkowalne cele sáuĪące ograniczaniu biedy i ekskluzji spoáecznej wĞród dzieci muszą opieraü siĊ na diagnozie przyczyn
biedy i ekskluzji spoáecznej w danym kraju oraz byü uzupeánione o
cele szczegóáowe odnoszące siĊ do gáównych czynników zidentyÞkowanych w tym raporcie (gospodarstwa niepracujących, bieda
wĞród pracujących, Ğwiadczenia spoáeczne). Diagnoza powinna zostaü przeprowadzona w analogiczny sposób jak zaprezentowana w
raporcie Child Poverty and Well-Being in the EU

Ocenianie wpáywu polityk na biedĊ i ekskluzjĊ
spoáeczną wĞród dzieci

Zarówno paĔstwa czáonkowskie, jak i Komisja Europejska powinny
wykorzystywaü mikromodele do monitorowania biedy wĞród dzieci. Komisja powinna umoĪliwiü przeprowadzenie odpowiednich
treningów metodologicznych w tym zakresie

Monitorowanie biedy i
dobrostanu dzieci

Przyszáe raportowanie w ramach Otwartej Metody Koordynacji powinno umoĪliwiü jednoznaczne zidentyÞkowanie sfer, w jakich niezbĊdna jest poprawa, gdy chodzi o radzenie sobie z biedą dzieci w
poszczególnych krajach. NaleĪy stosowaü podejĞcie wielowymiarowe i porównania miĊdzynarodowe
Raporty o biedzie dzieci i ekskluzji spoáecznej powinny zawieraü:
1) porównawczą analizĊ ryzyka biedy dzieci w analitycznych
ramach zaproponowanych przez grupĊ zadaniową w tym raporcie.
PostĊp dokonany w poszczególnych krajach powinien byü ocenia-
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ny w porównaniu do linii bazowej wyznaczonej przez raport grupy
zadaniowej;
2) analizĊ innych wymiarów dobrostanu dzieci zidentyÞkowanych w raporcie grupy zadaniowej, a mianowicie: deprywacji materialnej, mieszkania, zdrowia, naraĪenia na ryzyko i ryzykowne
zachowania, partycypacji spoáecznej i Ğrodowiska rodzinnego, edukacji i Ğrodowiska lokalnego;
3) wskaĨniki, które muszą byü zastosowane:
a. wszystkie wskaĨniki wspólnie uzgodnione na szczeblu UE (bieda
w grupach wiekowych, dzieci w gospodarstwach domowych osób
niepracujących, wskaĨniki odnoszące siĊ do edukacji);
b. wskaĨniki dotyczące deprywacji materialnej, mieszkania i dobrostanu dzieci sformuáowane w raporcie Komitetu Zabezpieczenia
Spoáecznego w roku 2006;
c. wskaĨniki opisujące dobrostan dzieci uĪywane w danym kraju
PaĔstwa w swoich raportach powinny wziąü pod uwagĊ poniĪsze
zalecenia, które mają przyczyniü siĊ do poprawy pomiaru dobrostanu dzieci:
a) uzupeániü istniejące wskaĨniki unijne innymi wskaĨnikami i statystykami, które lepiej odzwierciedlają sytuacjĊ gospodarstw domowych z dzieümi (np. uczestnictwo rodziców w rynku pracy, poprawiona wersja zmiennej „intensywnoĞci pracy” w związku z ryzykiem biedy);
b) obliczaü wskaĨniki deprywacji materialnej i mieszkania wyodrĊbniając populacjĊ dzieci;
c) wprowadziü jeden lub kilka wskaĨników mierzących dobrostan
dzieci dotychczas nieuwzglĊdniany w UE (zdrowie, naraĪenie na ryzyko i ryzykowne zachowania, partycypacja spoáeczna i Ğrodowisko
rodzinne, edukacja i Ğrodowisko lokalne);
d) zasugerowaü, jak lepiej monitorowaü sytuacjĊ Īyciową dzieci
szczególnie zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym (dzieci w instytucjach, w rodzinach zastĊpczych, dzieci niepeánosprawnych,
dzieci wykorzystywanych, dzieci ulicy, dzieci z rodzin imigrantów i
mniejszoĞci etnicznych).
Wspólne ramy dla analizowania biedy dzieci i
ekskluzji spoáecznej

Wzmocnienie moĪliwoĞci
statystyki

PaĔstwa, organizując i ulepszając monitorowanie biedy dzieci i ekskluzji spoáecznej, muszą zapewniü, Īe krajowe systemy pozwolą na
zsynchronizowanie danych w na poziomie Unii. W szczególnoĞci
systemy krajowe powinny umoĪliwiü lepsze powiązanie polityk z
oczekiwanymi rezultatami spoáecznymi, jak równieĪ miĊdzy wskaĨnikami Unijnymi i krajowymi.
Konieczne jest prowadzenie ewaluacji, Īeby stwierdziü czy EUSILC i Badanie Zasobów Pracy dostarczają niezbĊdnego minimum
informacji koniecznych do prowadzenia porównawczej miĊdzynarodowej oceny sytuacji dzieci i ich rodzin. W tym procesie niezbĊdny
jest udziaá zarówno twórców jak i uĪytkowników tych baz danych,
Īeby wykryü ewentualne luki i sformuáowaü rekomendacje dotyczące usprawnienia narzĊdzi. Komitet Zabezpieczenia Spoáecznego i
jego podgrupa ds. wskaĨników powinny nadal braü czynny udziaá w
dyskusji nad EU-SILC.
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W monitorowaniu biedy i dobrostanu dzieci naleĪy w peáni wykorzystaü informacje z survey’ów i rejestrów administracyjnych
NaleĪy w peáni wykorzystywaü dane i rozwaĪania prowadzące do
ulepszenia statystyk umoĪliwiających porównania na poziomie
ponadnarodowym oraz wewnątrzkrajowym w celu monitorowania
wpáywu polityk regionalnych i lokalnych. NiezbĊdne jest w tym
celu usprawnienie systemu statystycznego
Konieczne jest lepsze monitorowanie sytuacji dzieci najbardziej
zagroĪonych, poprzez wykorzystanie wszelkich Ĩródeá informacji,
które powinny umoĪliwiü zidentyÞkowanie grup szczególnego ryzyka. Szczególnie przydatna moĪe byü wymiana dobrych praktyk.
NaleĪy przeprowadziü pogáĊbioną analizĊ danych wzdáuĪnych dostarczanych przez EU-SILC, Īeby ustaliü, w jakim stopniu moĪna na
nich polegaü. Analiza ta powinna byü przeprowadzona przed rokiem
2010/11, kiedy planowana jest rewizja EU-SILC
Konieczne jest przeprowadzenie analizy przydatnoĞci miĊdzynarodowych Ĩródeá danych dotyczących sytuacji dzieci w celu dokonania oceny, czy Ĩródáa te mogą uzupeániü istniejące dane krajowe i
ponadnarodowe..
W związku ze wzrastającym zainteresowaniem badaniami wĞród
dzieci, konieczne jest podjĊcie kwestii metodologicznych, prawnych
i etycznych w celu zapewnienia moĪliwoĞci gromadzenia takich danych na szczeblu Unii.

Usprawnienie zarządzania i monitorowania na
wszystkich szczeblach

PaĔstwa czáonkowskie, wprowadzając/usprawniając zarządzanie
swoimi systemami monitorowania, powinny m.in. uwzglĊdniü nastĊpujące sprawy:
a) poprawienie koordynacji dziaáaĔ poprzez wáączanie róĪnych
ministerstw i szczebli administracji (narodowych, regionalnych,
lokalnych);
b) zapewnienie, Īe diagnoza bĊdzie tworzona przy wspóáudziale
róĪnych interesariuszy oraz zostanie oparta na porównaniach miĊdzynarodowych i niezaleĪnych badaniach;
c) inwestowanie w dáugoterminowe programy badawcze w celu
uzyskania pogáĊbionej wiedzy o istocie, przyczynach i dynamice
biedy i ekskluzji spoáecznej dzieci;
d) inwestowanie w narzĊdzia analityczne.
NaleĪy zwiĊkszyü dostĊpnoĞü dla Ğrodowisk naukowych unijnych
zasobów danych w celu umoĪliwienia pogáĊbionych badaĔ porównawczych nad przyczynami biedy i ekskluzji spoáecznej dzieci. NaleĪy zachĊcaü do przeprowadzenia niezaleĪnych ocen polityki i do
uwzglĊdniania tych opinii w procesie podejmowania decyzji.
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PaĔstwa czáonkowskie zobowiązane są zastosowaü siĊ do powyĪszych rekomendacji w raportach z realizacji dziaáaĔ na rzecz ograniczania biedy dzieci. Dla Polski
bĊdzie to bardzo trudne zadanie.

4. Uwagi koĔcowe – Polska na tle porównawczym
Przedstawiony raport nie pozostawia wątpliwoĞci co do tego, Īe w Polsce zagroĪenie biedą dzieci jest najwiĊksze w Unii, oraz Īe ten stan rzeczy – ze wzglĊdu na
liczebnoĞü polskich maáoletnich obywateli – istotnie przyczynia siĊ do zwiĊkszania
rozmiarów dzieciĊcej biedy w Europie. W roku 2004 w naszym kraju wskaĨnik zagroĪenia biedą dzieci (29%) przekraczaá o 10 punktów procentowych wskaĨnik Ğredni
dla Unii i aĪ o 20 punktów procentowych wskaĨnik dla Szwecji, gdzie bieda dzieci
zdarza siĊ najrzadziej. PolskĊ charakteryzuje takĪe zdecydowanie wyĪsza stopa biedy
wĞród dzieci niĪ wĞród dorosáych oraz wiĊksza luka dochodowa w populacji dzieci
niĪ dorosáych. Nadto mamy najwiĊksze w Europie nasilenie biedy wĞród dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz najwyĪszy wskaĨnik biedy utrwalonej, zdeÞniowanej
w raporcie jako skumulowanie biedy monetarnej i deprywacji w sferze materialnej.
Gáówne przyczyny takiego stanu rzeczy, na które wskazuje omawiany raport, to
niska intensywnoĞü pracy i niskie zarobki5 oraz niskie Ğwiadczenia socjalne, które
są nieskuteczne w niwelowaniu rynkowych róĪnic w dochodach. RównoczeĞnie kraj
nasz charakteryzuje siĊ (obok Czech) najbardziej ograniczonymi w porównaniu z innymi paĔstwami szansami edukacyjnymi máodych ludzi wywodzących siĊ z rodzin
o niskim poziomie wyksztaácenia6.
*
Fakty wyartykuáowane w raporcie nie stanowią zaskoczenia dla polskich badaczy, którzy od lat 90. sygnalizowali, Īe w Polsce „bieda ma twarz dziecka”.
Pisząca te sáowa sformuáowaáa w roku 1999 na podstawie badaĔ przeprowadzonych
w àodzi tezĊ o „infantylizacji”7 biedy, czyli o wiĊkszym nasileniu biedy wĞród dzieci
i máodzieĪy niĪ wĞród dorosáych oraz o nadreprezentowaniu tych pierwszych wĞród
ludnoĞci biednej (Warzywoda-KruszyĔska 1999). Teza ta znalazáa nastĊpnie potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych w gminach województwa áódzkiego oraz
w porównawczych analizach na poziomie caáych województw (Warzywoda-KruszyĔska, Grotowska-Leder, Krzyszkowski 2003; Warzywoda-KruszyĔska 2003).
5
W latach 2006 i 2007 wystąpiá wzrost zarobków i zwiĊkszyáa siĊ intensywnoĞü pracy poprzez
istotne zmniejszenie bezrobocia. Sprawą dalszych badaĔ jest ustalenie w jakim stopniu przeáoĪyáo
siĊ to na ograniczenie biedy w ogóle, a biedy wĞród dzieci w szczególnoĞci.
6
Fakt ten znajduje takĪe potwierdzenie w wynikach badaĔ porównawczych przeprowadzonych
pod kierownictwem autorki tego tekstu w miastach Ğredniej wielkoĞci ulokowanych w oĞmiu krajach Unii w projekcie PROFIT (www.proÞt.uni.lodz.pl), w ramach 6 Programu Ramowego Unii
Europejskiej (Rokicka 2007).
7
OkreĞlenie „infantylizacja” zostaáo w póĨniejszych moich publikacjach zastąpione okreĞleniem
„juwenilizacja’, dla unikniĊcia negatywnych skojarzeĔ (zdziecinnienie), jakie wiąĪą siĊ z pierwszym z wymienionych.
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Na zagroĪenie biedą polskich dzieci wskazywaáy takĪe, choü nie tak jednoznacznie
ze wzglĊdu na stosowanie innej linii biedy8, opracowania porównawcze Centrum BadaĔ Innocenti, informujące o sytuacji istniejącej w latach 90. oraz na początku nowego tysiąclecia. JednakĪe dopiero raport Child Poverty and Well-Being in the EU wywoáaá zainteresowanie centralnych mediów a moĪe nawet reakcjĊ najwyĪszych wáadz
(jeĞli tak potraktowaü zbieĪnoĞü zapowiedzi premiera o powszechnym doĪywianiu
w szkoáach i o wyposaĪeniu uczniów w laptopy).
Nie brakuje jednak krytyków tezy o szczególnym zagroĪeniu biedą polskich
dzieci, wskazujących na wzrost gospodarczy, poprawiające siĊ wyposaĪenie gospodarstw domowych w dobra trwaáego uĪytku oraz wzrost optymizmu spoáecznego traktowane jako wskaĨniki przeczące istnieniu biedy. Zdarzają siĊ takĪe
wypowiedzi, Īe bieda w dzieciĔstwie nie jest záem, poniewaĪ uczy stawiania czoáa
przeciwnoĞciom oraz przeciwdziaáa nadmiernym oczekiwaniom.
Wygáaszanie takich opinii w poczytnych gazetach i popularnych czasopismach,
czasem przez osoby uznane za autorytety akademickie (aczkolwiek nie w polityce
spoáecznej), prowadzi do niepewnoĞci polityków i administracji socjalnej i w konsekwencji do kierowania siĊ intuicją w sprawach socjalnych. „PĊkniĊcie” ideologiczne
wystĊpujące w naszym spoáeczeĔstwie ma w tym takĪe swój udziaá. Pytanie o to,
czym naleĪy siĊ kierowaü w polityce spoáecznej – prawami rodziny czy prawami dziecka, antagonizuje polityków, organizacje pozarządowe i zwykáych obywateli. Dlatego raporty z analiz porównawczych dokonywanych przez instytucje unijne są nie do
przecenienia, takĪe z tego wzglĊdu, Īe wymuszają zajĊcie siĊ przez rząd problemem
biedy dzieci.
Opracowanie Child Poverty and Well-Being in the EU nie pozostawia wątpliwoĞci, co do tego, Īe w Polsce priorytet unijny, jakim jest ograniczanie biedy wĞród
dzieci, jest traktowany czysto deklaratywnie. Brak jest systemowego podejĞcia zarówno w kwestii podejmowanych dziaáaĔ, jak i jeĞli chodzi o monitorowanie biedy
i dobrostanu dzieci oraz związków miĊdzy dziaáaniami a efektami. NaleĪy jednak odnotowaü, Īe w ostatnich latach zwiĊkszyáa siĊ pula dziaáaĔ korzystnych dla dzieci9,
choü wynikają one nie tyle z przekonania o koniecznoĞci respektowania praw dzieci
co raczej z doraĨnych potrzeb partii politycznych, dąĪących do zwiĊkszenia swojej
popularnoĞci.
„Sprawy” dzieci są rozproszone miĊdzy ministerstwami oraz miĊdzy wáadzą centralną a poszczególnymi szczeblami wáadzy lokalnej i brakuje forum, na którym mogáoby dokonywaü siĊ koordynowanie i monitorowanie dziaáaĔ oraz ich efektów.
PoniewaĪ w naszym kraju istnieje urząd Rzecznika Praw Dziecka logiczne byáoby, Īeby tu byáa koordynowana dziaáalnoĞü na rzecz dzieci. Ale urząd ten zostaá
8
50% mediany ekwiwalentnych dochodów, podczas gdy w badaniach realizowanych w àodzi
oraz w innych wykonanych pod kierownictwem W. Warzywody-KruszyĔskiej, za biednych uznawane byáy osoby Īyjące w gospodarstwach domowych otrzymujących pomoc spoáeczną.
9
Opis tych dziaáaĔ zawiera raport Ireny Wóycickiej (2007) przygotowany na zlecenie Komitetu
Zabezpieczenia Spoáecznego i Inkluzji Spoáecznej KE w związku z opracowaniem Child Poverty
and Well-Being in the EU.

Bieda dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej....

195

wyposaĪony w ograniczone kompetencje legislacyjne, a w ostatnich latach zostaá
skompromitowany wskutek raĪącej niekompetencji peániącej go osoby. Zapowiadane
pozbawienie samodzielnoĞci organizacyjnej Rzecznika jeszcze bardziej oddala moĪliwoĞü uczynienia z tej instytucji koordynatora dziaáaĔ na rzecz dzieci i máodzieĪy.
Zdumiewający jest fakt, Īe ani Īadna partia polityczna ani Īadna organizacja spoáeczna nie dostrzega potrzeby zwiĊkszenia kompetencji Rzecznika i zachowania jego
samodzielnoĞci. Zdaje siĊ to Ğwiadczyü o powszechnym niezrozumieniu wagi spraw
dotyczących dzieci (w tym ich sytuacji materialnej) bez wzglĊdu na deklarowaną
orientacjĊ polityczną.
W Polsce istnieje jednak formalnie organ, którego zadaniem jest formuáowanie opinii
w sprawach dotyczących dzieci a nawet monitorowanie dziaáaĔ w tym obszarze. Jest to
MiĊdzyresortowy Zespóá do Spraw Dzieci powoáany przez Prezesa Rady Ministrów
23 grudnia 2004 r. w związku z realizacją Narodowego Planu DziaáaĔ na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla dzieci”. W marcu 2007 r. wydano zarządzenie zmieniające
nazwĊ zespoáu na „MiĊdzyresortowy Zespóá do Spraw Dzieci i MáodzieĪy”.
W porównaniu do innych miĊdzyresortowych zespoáów powoáywanych przez Prezesa Rady Ministrów w związku z realizacją przez PolskĊ miĊdzynarodowych zobowiązaĔ (np. MiĊdzyresortowy Zespóá do spraw Strategii LizboĔskiej), ranga Zespoáu
do Spraw Dzieci i MáodzieĪy jest niska. Jego przewodniczącym i zastĊpcą przewodniczącego nie są ministrowie lecz sekretarze lub podsekretarze stanu, a czáonkami
nie wiceministrowie lecz „przedstawiciele” odpowiednich ministrów. A na dodatek
nie wiadomo, czy ten zespóá realnie istnieje czy nie. Nie moĪna znaleĨü Ğladów jego
dziaáalnoĞci wĞród publikowanych dokumentów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
a na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji, skąd ma pochodziü przewodniczący
Zespoáu, nie ma na jego temat Īadnej wzmianki.
Jak siĊ zdaje, problemem nie jest powoáanie instytucji, lecz zmiana mentalnoĞci. PrzyjĊcie do wiadomoĞci, Īe sprawy dzieci nie wyczerpują siĊ caákowicie
w rodzinie i Īe ich przyszáoĞü nie jest tylko sprawą prywatną. Znakomicie ująá to
kiedyĞ obecny premier Wielkiej Brytanii, który stwierdziá, Īe sprawy dzieci są bardzo
waĪne, choü dzisiaj stanowią one tylko dwadzieĞcia procent spoáeczeĔstwa, poniewaĪ
niedáugo bĊdą stanowiáy sto procent dorosáych.
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