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U
dział dzieci w protestach 
oraz działaniach o cha-
rakterze politycznym jest 
w dużej części świata, 
a w Europie szczególnie, 
kwestią kontrowersyjną. 

Z jednej strony protesty stały się wydarze-
niami dość zwyczajnymi dla mieszkańców 
krajów demokratycznych, więc częściej 
pojawiają się okazje obserwowania uczest-
niczących w nich dzieci. Z drugiej strony 
każda społeczność ma swoje historycznie 
uwarunkowane ramy dopuszczalnych 
zachowań (dzieci), choć każde pojedyncze 
wydarzenie jest w stanie te ramy naruszyć. 
Artykuł ten ma na celu pokazanie zróżni-
cowania form pojawiania się dzieci podczas 
protestów oraz odsłonięcie dylematów 
wychowawczych, które powinny towa-

rzyszyć mobilizacji społecznej. Osadzenie 
tekstu w kontekście historycznym oraz 
analiza przypadków z Polski1 mają pomóc 
czytelnikom w oswojeniu się z tematem, 
któremu badacze ruchów społecznych nie 
poświęcali dotąd wiele uwagi. 

1 Dziękuję Dominikowi Krzymińskiemu za liczne dyskusje 

w ramach prowadzonego razem kursu „Udział dzieci 

w ruchach społecznych i w protestach w obronie edukacji – 

doświadczenia lokalne” oraz w związku ze wspólnym 

wystąpieniem konferencyjnym „Udział dzieci w protestach 

w obronie edukacji. Rola płaczu i obraźliwych komunikatów 

w budowaniu przewagi w konflikcie z władzą”, a także stu-

dentom wymienionego kursu, szczególnie Katarzynie 

Hurko, Joannie Życzyńskiej, Monice Koenig, Patrycji Bloch, 

Dominice Raince, Weronice Bigus oraz Michałowi 

Mojzykiewiczowi. Artykuł ten uległ znacznemu skróceniu 

dzięki krytycznym uwagom Małgorzaty Zielińskiej, za które 

również dziękuję.
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Rola dzieci w walkach o lepszy świat
Dzieci uczestniczą w protestach 

i współtworzą ruchy społeczne. Niektórzy 
ludzie doświadczają aktywności obywa-
telskiej już od najmłodszych lat, na ogół 
poprzez towarzyszenie swoim zaangażo-
wanym społecznie opiekunom, co Diane 
Rodgers nazywa uczestnictwem domyśl-
nym2. Podczas liczniejszych zgromadzeń 
dzieci mogą zostać zgrupowane, choćby ze 
względów towarzyskich, a ich utrwalony 
w mediach społecznościowych tak zwany 
wizerunek może zacząć mieć znaczenie 
w sprawie, o którą walczono. 

Młodzi uczestnicy demonstracji mówią 
– powtarzają skandowane hasła, wymyślają 
własne, odpowiadają na pytania (także 
dziennikarzy) i publicznie zadają własne, 
czego spektakularnym przykładem były 
pytania zadawane z niezwykłą dezynwol-
turą pracownikom sektora finansów przez 
kilkuletnią dziennikarkę podczas protestów 
Occupy Wall Street, między innymi: „Gdzie 
się pan schowa, gdy wybuchnie rewolucja?”3. 
Dzieci zabierają głos w sprawach ważnych. 
Waga tych spraw bywa różna. Jeff McCros-
sin proponował odróżnić sprawy, w których 
dzieci i młodzież wypowiadają się, bo 
dotyczą wszystkich ludzi, od tych spraw, 
w których wypowiadają się one, bo dotyczą 
głównie ich4. Louise Phillips wskazywała 
także, że oprócz tego należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na sprawy, o których dyskusja 
została zainicjowana przez dzieci i mło-
dzież5. W końcu nie zawsze kwestia udziału 
dziecka w demonstracji jest przedłużeniem 
zainteresowań i opinii opiekunów. Nie-
które inicjatywy wyrastają w miejscach 
przebywania dzieci, najczęściej w szkołach. 
W Polsce duża część protestów dotyczy 
obrony placówek przed zamknięciem, 
2 D.M. Rodgers, Children as Social Movement Participants, 

„Sociological Studies of Children and Youth” 11/2015,  

s. 239–259.

3 Okazało się, że to część komediowego programu telewizyj-

nego, formatowanego w stylu Muppetów: Beat Kidz – Who 

did you exploit today?, YouTube, 30.09.2011, https://www.

youtube.com/watch?v=IwvrGHsjD7g (5.07.2017).

4 J. McCrossin, Children for Social Justice, „First Peoples 

Child & Family Review” 7(1)/2012, s. 40–51.

5 L.G. Phillips, Social justice storytelling and young children’s 

active citizenship, „Discourse: Studies in the Cultural 

Politics of Education” 31(3)/2010, s. 363–376.

choć pojawiają się już – wkomponowane 
w pracę szkoły – protesty dotyczące aktu-
alnych tematów ekologicznych6. Wiele 
działań w przestrzeni publicznej, takich jak 
parady, procesje, pokazy, apele, wynikają-
cych z istoty funkcjonowania szkół, domów 
kultury lub związków wyznaniowych, nie 
jest na ogół traktowanych przez opiekunów 
jako działania o charakterze politycznym 
lub upolityczniającym dzieci. A przecież 
samo publiczne reprezentowanie placówki 
pod określonym patronatem, na przyklad 
Żołnierzy Wyklętych, może przyjąć cha-
rakter niezamierzonej a osobistej deklaracji 
światopoglądowej dziecka. Zatem upoli-
tycznienie dzieci nie zawsze przebiega za 
pozwoleniem rodziców i zgodnie jedynie 
z ich zainteresowaniami. 

Prawo do pokojowych protestów 
ulicznych zapewnia dzieciom Konwencja 
o prawach dziecka, choć warto zauważyć, 
że poziom bezpieczeństwa zgromadzeń nie 
zależy od dzieci. Zależy on na ogół od policji, 
ewentualnych kontrdemonstrantów oraz od 
innych uczestników zgromadzenia. Pomijając 
incydenty, największe strukturalne zagroże-
nie jak dotąd stanowiła policja. Do historii 
przeszła demonstracja z roku 1963 w USA 
w stanie Alabama, kiedy blisko 1500 dzieci 
(najmłodsze sześcioletnie) maszerowało 
przeciwko segregacji rasowej, a policja użyła 
przeciwko nim gazu łzawiącego, psów, a osta-
tecznie wiele z nich aresztowała na 48 godzin. 
Sam Martin Luther King tłumaczył rodzicom, 
że areszt będzie dla dzieci doświadcze-
niem duchowym7. Z kolei nie tak dawno 
w Danii po żywiołowych demonstracjach 
i zamieszkach w obronie Domu Młodzieży 
Ungdomshuset z 2006 roku oburzeni repre-
sjami rodzice założyli stowarzyszenie Rodzice 
przeciw Policyjnej Brutalności (Forældre mod 
Politibrutalitet) i monitorowali liczne wów-
czas demonstracje8. 

6 Np. Redakcja/TTM, Dzieci strajkowały na ulicach Luzina, 

Nadmorski24.pl, 22.03.2017, http://www.nadmorski24.pl/

aktualnosci/31360-dzieci-strajkowaly-na-ulicach-luzina.html 

(5.07.2017).

7 J.B. Elshtain, Commentary: Political Children, „Childhood” 

3(1)/1996, s. 11–28.

8 J. Wedel-Brandt, Overvåg politiet!, openhagen.net, http://

www.academia.edu/download/29855513/overvag_politiet.

pdf (5.07.2017).
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W polskiej kulturze zachowało się 
wspomnienie zaangażowanych politycznie 
dzieci. Najbardziej znanym przykładem 
jest strajk dzieci w szkole we Wrześni 
w latach 1901–1902, który przerodził się 
w wieloletnie protesty społeczne w zaborze 
pruskim. Skrajnym z kolei przypadkiem 
było zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w walki zbrojne. Dzieci i młodzież wal-
czące w obronie Lwowa w latach 1918–1920 
nazwano Orlętami Lwowskimi i symbo-
licznie honorowano nazwami ulic w wielu 
miastach. Pomniki dzieci-żołnierzy (Mały 
Powstaniec w Warszawie, Dzieci Czerwca 
‘56 w Poznaniu) współcześnie budzą już 
jednak kontrowersje9. Druga wojna świa-
towa, w szczególności wprzęgnięcie ruchów 
młodzieżowych w budowę, a ostatecznie 
w zbrojną walkę w obronie nazistowskiego 
państwa, zaszczepiła w Europie nieuf-
ność wobec politycznego angażowania 
dzieci. Dlatego sytuacje, gdy dzieci biorą 
aktywny udział w tych działaniach ruchów 
rekonstrukcyjnych, które manifestują 
szczególne zainteresowanie uzbrojeniem, 
zawsze spotykać się będą z krytyką. Żarliwą 
zwolenniczką rozdzielania sfery prywat-
nej, społecznej i politycznej była po wojnie 
Hannah Arendt, która uważała, że zgoda 
na włączanie dzieci w politykę oznacza 
rezygnację z autorytetu dorosłych oraz 
unikanie przez nich odpowiedzialności za 
losy świata10. Był to głos odrębny i osamot-
niony w czasach, gdy dzieci okazywały się 
bohaterami w walce z segregacją rasową 
szkolnictwa amerykańskiego11. Uprzywile-
jowana pozycja dzieci, polegająca na tym, 
że będąc w szkole, co do zasady pozostają 
wolne od trudów pracy i polityki12, została 
jednak częściowo wywalczona przez same 
dzieci. Jest skutkiem wyłączenia dzieci 
z grona pracowników, a walczyły o to mię-
dzy innymi uzwiązkowione dzieci pracujące. 

9 S. Adamkiewicz, Mały Powstaniec, duża hańba?, Histmag.org, 

3.10.2013, https://histmag.org/Maly-Powstaniec-duza-

hanba-8501 (5.07.2017).

10 H. Arendt, Reflections on Little Rock, „Dissent” 6(1)/1959, 

s. 46–56.

11 Tak wynika z komentarza redaktorów pisma „Dissent”, 

w którym opublikowano wypowiedź Arendt.

12 Por. J. Masschelein, M. Simons, In Defence of the School. 

A Public Issue, Leuven 2013.

Najbardziej spektakularnym przykładem 
takiego zwycięskiego zaangażowania była 
Krucjata Dziecięca zorganizowana w USA 
w 1903 roku przez słynną działaczkę związ-
kową Mother Jones. O ile więc wolność od 
pracy i polityki może pozostawać ważną 
dla dzieci wartością, o tyle czasami ten stan 
wolności poprzedzony był zaangażowaniem 
politycznym w celu zniesienia segregacji 
dzieci oraz konieczności pracy. Problem 
stanowi więc określenie, które z niespra-
wiedliwości są ważne na tyle, by zawiesić 
izolację dzieci. Lista wyzwań wprowa-
dzających stan wyższej konieczności jest 
współcześnie tak długa, że angażowanie 
dzieci w procesy decyzyjne i ich zaangażo-
wanie polityczne, szczególnie w sprawy ich 
dotyczące oraz dotyczące ich środowiska 
życia (w tym środowiska naturalnego), 
uczyniono postulatem między innymi 
pedagogiki miejsca i krytycznej pedagogiki 
miejsca13. Wiele nurtów pedagogiki krytycz-
nej nie pozostawia złudzeń co do tego, że 
przed upadkiem kapitalizmu znajdzie się 
dla dzieci czas na szkołę, która nie byłaby 
jedynie krytyką status quo14.

 
Projekt badawczo-edukacyjny

W roku akademickim 2015/2016 
zaproponowaliśmy (tzn. autor tego tekstu 
i Dominik Krzymiński) studentom kończą-
cym studia magisterskie z pedagogiki na 
Uniwersytecie Gdańskim udział w dwudzie-
stogodzinnym kursie poświęconym lokalnym 
doświadczeniom protestów w obronie 
edukacji z udziałem dzieci. Zajęcia polegały 
na wspólnych analizach zebranego wcze-
śniej materiału dokumentującego protesty 
w obronie Pałacu Młodzieży w Gdańsku, 
które wybuchły w styczniu 2015 roku 
i szybko zakończyły się sukcesem obrońców. 
Oczekiwaliśmy, że w trakcie kursu wyłonione 
zostaną kwestie i hipotezy, które uda nam się 
opisać i zweryfikować dzięki zebranym mate-
riałom, a cały proces zakończymy wspólnie 
szybko napisanym artykułem naukowym. 

13 M. Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność 

i edukacja, Gdańsk 2016.

14 Por. P. Zamojski, Od demaskacji ku budowaniu. 

Po-krytyczna perspektywa badań pedagogicznych, 

„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli 

Społeczno-Pedagogicznej” 67(3)/2014, s. 7–22.
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Artykuł poświęcony problemowi partycypa-
cji dzieci wciąż (rok od zakończenia kursu) 
powstaje. Podczas zajęć żywo dyskutowana 
była kwestia możliwej manipulacji dziećmi 
w związku z ich aktywnością polityczną. 
Kwestia ta ostatecznie została zmarginalizo-
wana, ponieważ zebrane wówczas materiały 
nie dawały podstaw do ocen stanu faktycz-
nego. Nie byliśmy też w stanie zaprojektować 
odpowiedniego badania, które dałoby się 
przeprowadzić w trakcie zajęć. Problem jed-
nak pozostał i oddziałuje na kolejne projekty 
z zakresu badań nad ruchami społecznymi, 
w których uczestniczą dzieci. 

Wychowanie obywatelskie a hipoteza 
manipulacji

Udział dzieci w protestach budzi 
czasami podejrzenia, że były one ofiarami 
manipulacji. Zakłada się przy tym, że dzieci 
nie rozumiały złożoności tego, w czym 
uczestniczyły. Takie głosy pojawiają się 
zwykle z pozycji outsidera, widza lub czy-
telnika relacji prasowych. Współuczestnicy 
wydarzeń natomiast często nie mają szans 
zobaczyć w sobie cynicznych dorosłych, któ-
rzy niczym „władcy marionetek” zagrabili 
wolność dzieci, ponieważ na uliczne prote-
sty generalnie decydują się ludzie z poczucia 
ograniczonej sprawczości, a występowanie 
wspólnie przeciw władzy jest zasadniczo 
testowaniem granic wolności. Wewnątrz 
ruchu łatwiej za to o organizacyjne przy-
gotowania uwzględniające zapewnienie 
względnego bezpieczeństwa ludziom nie-
przygotowanym na przemoc, czyli między 
innymi dzieciom. Obawa o to, że sam udział 
w proteście dzieci jest ograniczeniem ich 
wolności, towarzyszy raczej ludziom, którzy 
na ogół nie biorą udziału w protestach. 
Ta uwaga nie ma na celu dezawuowania 
znaczenia podniesionej kwestii, lecz umiej-
scowienie jej. Dlaczego manipulacji nie 
widać z wnętrza ruchu, a widać na zdję-
ciach? Protest jest sytuacją niecodzienną 
i jako taki musi ulec pewnej normalizacji, 
choćby w takim stopniu, by jego uczestnicy 
mieli zawczasu jakieś wyobrażenie o jego 
przebiegu15. To pozwala na pewną swobodę 

15 Por. P. Van Aelst, S. Walgrave, Who is that (wo)man in the 

street? From the normalisation of protest to the normalisa-

i podjęcie decyzji – czasem spontanicz-
nej – o włączeniu dzieci. Tego poczucia 
normalności protestu nie muszą jednak 
podzielać widzowie, przez których osoby 
biorące udział w danym proteście mogą 
być postrzegane jako, mówiąc łagodnie i w 
duchu tradycyjnych socjologicznych okre-
śleń, dewianci16. Do tego dochodzą – nazbyt 
może analizowane, a zwykle pozbawione 
komentarza uczestników – zdjęcia (lub 
filmy) wychwytujące tak zwane momenty 
z wydarzeń. Zdjęcia takie, podobnie jak 
zdjęcie, które wzburzyło Arendt17, potrafią 
pokazać interakcje lub takie sploty emocji 
w tłumie, które bywają nie do uchwycenia 
samymi tylko zmysłami przez uczestników 
wydarzenia. Warto zauważyć, że protestując 
publicznie w jakiejś sprawie, uprzedmiota-
wiamy siebie, swoje ciało, swój wizerunek, 
o który współcześnie nawet młodzi ludzie 
zmuszeni są dbać ze względu na dyscypli-
nującą groźbę pojawienia się tak zwanego 
hejtu. W tym sensie nie tylko dzieci nie 
zdają sobie sprawy ze złożoności tego, 
w czym uczestniczą, protestując publicznie. 
Dorośli także dowiadują się o tym później 
z reakcji opinii publicznej18.

Powstaje jednak pytanie: czy trzeba 
wszystko wiedzieć, zanim wyjdzie 
się protestować? Dobrze byłoby, żeby 
przynajmniej niektóre spośród osób 
odpowiedzialnych za dzieci na demon-
stracji zdawały sobie sprawę z możliwych 
konsekwencji wydarzeń, gdyż ułatwiłoby to 
wszystkim przygotowania. Dużo trudniej 
jest jasno stwierdzić, co dziecko powinno 
wiedzieć o sprawie, zanim wyjdzie prote-
stować za nią lub przeciw niej. Zasadniczo, 
zależy to od możliwości dziecka, czyli 
głównie od jego wieku. Czasami dzieci 
dowiadują się przede wszystkim tego, że 

tion of the protester, „European Journal of Political 

Research” 39(4)/2001, s. 461–486. 

16 Por. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1, Wychowujące 

społeczeństwo, wstępem opatrzył J. Szczepański, 

Warszawa 1973.

17 Na zdjęciu tym utrwalono nienawistne spojrzenia na czarno-

skórą dziewczynkę próbującą dostać się do szkoły.

18 M. Prusinowska, P. Kowzan, M. Zielińska, Struggling to 

unite: the rise and fall of one university movement in Poland, 

„Interface: A Journal for and about Social Movements” 

4/2012, s. 327–359.
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idą na towarzyskie spotkanie z ciociami, 
wujkami i ich dziećmi. Inne dzieci poznają 
na przykład fragmenty teorii krytyki 
kapitału, których uniwersalność wyjaśnia 
udział w różnych wydarzeniach. Są też 
takie dzieci, których udział poprzedzą 
warsztaty, gdzie tworzeniu transparentów 
towarzyszyć będą ważne dla dzieci dysku-
sje o świecie. I trudno mówić tu o modelu 
edukacji obywatelskiej, bo mogłyby to być 
doświadczenia tych samych dzieci przed 
różnymi demonstracjami. Są kraje, w któ-
rych zajęcia ze sprawiedliwości społecznej 
stały się częścią programu nauczania 
szkolnego19. Jak dalece jednak edukacja 
(formalna lub nie) rzeczywiście poprzedza 
udział dzieci w proteście? Wydaje się, że 
o ile nie jest to demonstracja samych dzieci 
w sprawie podniesionej przez dzieci, to na 
ogół go nie poprzedza. Można potraktować 
samo wydarzenie jako doświadczenie, od 
którego rozpoczyna się zgłębianie danego 
tematu. Już same hasła, które dziecko 
nauczy się wykrzykiwać, oraz przebrania 
uczestników demonstracji stanowić mogą 
trwały punkt wyjścia do wielu rozmów 
i zabaw. Największym wyzwaniem pozo-
staną te doświadczenia, których wcale 
nie chcielibyśmy uczyć dzieci. Do nich 
należą doświadczenia przemocy, agresji, 
pogardy, a także widoku osób dorosłych 
zachowujących się – oględnie mówiąc 
– niegrzecznie, lecz przy aplauzie pozo-
stałych uczestników demonstracji20. Jako 
dorośli jesteśmy w stanie wychwytywać 
więcej takich zachowań wokół nas niż 
dzieci, tyle że dla dzieci szokujące mogą 
okazać się zachowania dla dorosłych akcep-
towalne, jak choćby to, że demonstrujący 
w ogóle coś razem krzyczą. A przy tym nie 
sposób rozmawiać z dziećmi o wszystkim, 
co nas, dorosłych, niepokoi, bo mało kto 
życzy sobie, żeby jego dzieci zaczęły bać 

19 A.G. Dover, Teaching for social justice and K–12 student 

outcomes: A conceptual framework and research review, 

„Equity & Excellence in Education” 42(4)/2009, s. 506–524.

20 Ten problem w 2015 r. postawiła podczas zajęć studentka 

drugiego roku studiów magisterskich z pedagogiki, która 

uczestnicząc w swojej pierwszej w życiu demonstracji już 

jako osoba dorosła, brała udział w proteście związków zawo-

dowych z kolegami nauczycielami. Doświadczenie przeby-

wania pośród „niegrzecznych” nauczycieli spowodowało, że 

straciła do nich szacunek i uprzedziła się do zawodu.

się świata. Jeżeli porzucamy higieniczną 
wizję dzieciństwa jako odseparowanego od 
niejednoznaczności świata, a zwłaszcza od 
polityki, to pozwalając dzieciom na uczest-
nictwo w demonstracjach, trzeba nauczyć 
się ufać przyjaciołom i współdemonstran-
tom, którzy zazwyczaj dbają o najsłabszych 
w grupie. Włączanie dzieci w politykę 
będzie miało na ogół swoje ramy i dzieci 
zostaną w pewnym zakresie odseparowane 
od ludzi i zdarzeń niebezpiecznych lub 
kontrowersyjnych w stopniu przekraczają-
cym normy danego ruchu społecznego. 

Alternatywą jest taka edukacja obywa-
telska, która poprzedzając protest, w pełni 
go pacyfikuje. Może się to odbywać na 
zasadzie edukacji konserwatywnej, gdzie 
– za radą Arendt – dbano by o utrzyma-
nie dzieci w fizycznym dystansie od sfery 
polityki, przygotowując je jednocześnie do 
wejścia w nią, gdy staną się w końcu dorosłe. 
To popularne w polskiej szkole podejście 
Karolina Starego nazywa odmową teraźniej-
szości21. Podobnym rezultatem kończyłaby 
się edukacja do tego stopnia radykalna, że 
incydentalne i spontanicznie podejmowane 
protesty nie spełniałyby wyśrubowanego 
kryterium celowości podejmowanych dzia-
łań. Niewykluczone też, że obecna edukacja 
formalna pacyfikuje protesty22 głównie przez 
to, że indywidualizuje odpowiedzialność 
wobec społeczeństwa i skupia się na kompe-
tencjach do zdobycia23. Wzbudzać aktywność 
mogą za to działania pozaformalne lub 
nieformalne, gdy swoją własną wiedzą dzielą 
się oddani działaniu „zapaleńcy”24. 

Legitymizacji udziału dzieci w pro-
testach można szukać w ramach różnych 
ideologii. Na tym polu najwięcej sporów 
budzą wychowawcy jako ci, którzy dopro-
wadzają do udziału dzieci w protestach. 

21 K. Starego, Odmowa teraźniejszości, czyli o odobywatelnianiu 

dzieci i udziecinnianiu obywateli, „Teraźniejszość – Człowiek – 

Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” 

3(75)/2016, s. 41–65.

22 S. Cunningham, M. Lavalette, “Active citizens” or “irrespon-

sible truants”? School student strikes against the war, 

„Critical Social Policy” 24(2)/2004, s. 255–269.

23 K. Starego, Odmowa…

24 M. Zielińska, P. Kowzan, M. Prusinowska, Social Movement 

Learning: From Radical Imagination to Disempowerment?, 

„Studies in the Education of Adults” 43(2)/2011, s. 251–267.
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I tak: rodzina będzie priorytetem dla 
konserwatystów, instytucje – dla libera-
łów, a państwo – socjaldemokratów. Przy 
zastrzeżeniu, że dana rodzina będzie kon-
serwatywna, organizacja – profesjonalna, 
a państwo – socjaldemokratyczne. 

Warunkiem tego, że będziemy mieli do 
czynienia z wychowaniem, a nie manipula-
cją, może być też zwrócenie uwagi na cel: 
czy działanie odbywa się dla dobra – dobra 
dziecka, dobra wyższego, dobra wspólnego 
albo ojczyzny. Krytyczne stają się wówczas 
definicje tychże dóbr. W podobny sposób 
oddala się kryterium oceny, gdy za Romaną 
Miller wychowaniem nazwiemy taką 
interwencję w relacje dziecka ze światem, 
która dotyczyć będzie rozwoju społeczeń-
stwa i jednostki25. Pojęcie rozwoju zostało 
częściowo zawładnięte przez ekonomistów, 
powiązane ze wzrostem, z innowacjami, ale 
mimo to wydaje się lepiej niż pojęcie dobra 
służyć odróżnianiu (dobrego) wychowania 
od (złej) manipulacji. Moglibyśmy się więc 
spodziewać manipulacji, gdy celem inter-
wencji byłoby przykładowo poświęcenie 
jednostki lub społeczeństwa. 

Oprócz tego pojawiają się kwestie 
etyczne związane z pytaniem, kto ocenia 
czyje działania. Przykładowo, klasy średnie 
(jako wrażliwsze na kwestie wizerunkowe) 
mogą stawiać wyższe wymagania dla legity-
mizowania protestów z udziałem dzieci niż 
klasy ludowe, dla których – przy ich ogra-
niczonych zasobach czasu wolnego oraz 
ograniczonych możliwościach finansowych 
– dzieci mogą okazać się jednym z najsku-
teczniejszych zasobów politycznych.

Typy udziału dzieci w protestach na tle 
teorii partycypacji

Dzieci pojawiają się podczas protestów 
na różne sposoby i niekoniecznie osobiście. 
Warto jednak zauważyć, że udział w pro-
testach, mimo że wpisuje się w koncepcję 
partycypacji obywatelskiej, nie leży w cen-
trum zainteresowań teoretyków i badaczy 
życia publicznego26. Klasyfikowanie możli-
wych do osiągnięcia poziomów partycypacji 
25 R. Miller, Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, 

Warszawa 1981.

26 M. Brzozowska-Brywczyńska, Partycypacja publiczna dzie-

ci, „Analizy i Opinie”, numer specjalny 4/2013, http://decy-

– od informowania dzieci, przez ich wysłu-
chanie, wzięcie pod uwagę, umożliwienie 
współdecydowania, po samodzielność 
decyzyjną27 – z założenia dotyczyło działań 
formalnych, a nie życia codziennego28. Są to 
zazwyczaj raczej wskazówki dla dorosłych 
u władzy, pokazujące kierunek możliwej 
demokratyzacji instytucji oraz kooptacji 
dzieci do istniejących procedur podejmo-
wania decyzji. Analizy nie dotyczą sytuacji 
nagłych, gdy dzieci zajmują miejsce nieprze-
znaczone dla nich i stamtąd mówią, tam są 
widoczne. 

Przyglądając się zapisom medialnym 
z dwóch wydarzeń (A – spotkanie protestu-
jących z 28 stycznia 2015 z władzami miasta, 
czas trwania 6:55 min; B – demonstracja 
uliczna z 31 stycznia 2015, czas trwania 
10 minut) będących częścią protestów 
w obronie Pałacu Młodzieży w Gdańsku, 
wyłoniliśmy cztery sposoby pojawiania 
się dzieci podczas tego rodzaju protestów. 
Dwa z nich polegają na osobistej obecno-
ści dzieci. „Dawanie [przez nie] głosu”29 
przyjęło formę przerywanej płaczem wypo-
wiedzi do mikrofonu (A), która składała 
się głównie z pytań typu „dlaczego?”. Jako 
zbiorowość dzieci pojawiały się z kolei 
z transparentami (B), demonstrowały swoją 
liczebność, poruszając się razem w zwartej 
grupie, a treścią transparentów były nazwy 
zajęć, w których brały udział w bronionym 
Pałacu. 

Udziałem wirtualnym nazywamy 
mówienie o dzieciach lub w ich imieniu, 
a także utożsamianie siebie lub przeciwników 
z dziećmi. W imieniu dzieci przemawiali 
dorośli (B), mówiąc o tym, że dzieci marzą 
o podejmowaniu różnych aktywności 

dujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/partycypa-

cja_publiczna_dzieci__analizy_i_opinie_4.html (22.04.2017).

27 G. Lansdown, The evolving capacities of the child, Florence 

2005; H. Shier, Pathways to participation: Openings, 

opportunities and obligations, „Children & Society” 

15/2001, s. 107–117.

28 R.A. Hart, Stepping back from “the ladder”: Reflections on 

a model of participatory work with children, [w:] A. Reid 

(red.), Participation and Learning: Perspectives on 

Education and the Environment, Health and Sustainability, 

Dordrecht 2008, s. 19–31.

29 A.O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to 

Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge, 

Massachusetts – London, England 1970.
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artystycznych i sportowych w Pałacu. Pro-
testujący sygnalizowali (B) pogardę władzy 
wobec swoich starań, etykietując siebie 
samych określeniem „dzieci-śmieci”. Ety-
kietowanie siebie i znaczących innych oraz 
charakterystyczne dla ruchów społecznych 
demonstrowanie przez dzieci (lub z udziałem 
dzieci) liczebności, poświęcenia i jedności 
uznać można za działania zorientowane na 
wytwarzanie zbiorowej tożsamości, na ogół 
w relacji my–oni. Trudno o wychowawcze 

korzyści z samego wprowadzania dzieci 
w tak spolaryzowany porządek widzenia 
świata. W wieloletnich kampaniach mobili-
zacja jest niejako przerywnikiem dla ciągłych 
dociekań przyczyn problemów. Krótkie 
protesty zakończone niekwestionowanymi 
zwycięstwami mogą pozostawić po sobie 
zaledwie dyspozycję do podejmowania 
w przyszłości protestów w innych sprawach. 
Z kolei przemawianie przez dzieci, w imieniu 
dzieci lub publiczne mówienie o dzieciach 
niesie ze sobą emocje i oddziałuje na słucha-
czy. Jest to problem podmiotowości dzieci 
podczas protestów, ale choć osobiście wyra-
żona przez dzieci krytyka okazała się jednym 
z działań, które zadecydowały o zwycięstwie 
obrońców Pałacu, jednak działania podmio-
towe obarczone są znacznym ryzykiem. To 
ryzyko związane jest choćby z tym, że pro-
testujący mają ograniczony wpływ na to, jak 
zostaną zaprezentowani w mediach. Nato-
miast potencjał wychowawczy i edukacyjny 
tych analizowanych wystąpień (traktujących 
dzieci podmiotowo lub przedmiotowo) jest 
kwestią treści i formy komunikatów oraz 
sposobów ich upamiętniania.

Rzeczywisty udział dzieci w protestach 
lub szerzej w polityce ma charakter raczej 

epizodyczny. Głos dzieci ma potencjał 
budzenia w słuchaczach refleksji co do 
tego, w jakim świecie żyją lub jaki ten świat 
się staje. Z kolei same obrazy przedsta-
wiające zaangażowanie dzieci co najmniej 
od czasów Arendt pozostają wrażliwe na 
takie oceny widzów, które koncentrują 
się na kwestii zasadności udziału dzieci 
w przedstawionych wydarzeniach. Nato-
miast przykłady wirtualnego udziału dzieci 
w protestach wydają się w pewien sposób 

nieadekwatne do sytuacji, która zasadniczo 
polega na tym, żeby stawić się osobiście.

***
Dzieci były, są i będą częścią protestów, 

i to nie tylko tych pokojowych. Protesty 
uliczne, w przeciwieństwie do polityki 
instytucjonalnej, realizują prawa dzieci do 
partycypacji politycznej przy jednoczesnym 
zachowaniu ich prawa do zabawy. Należy się 
spodziewać, że postronni obserwatorzy ina-
czej zinterpretują udział dzieci w protestach 
– bardziej krytycznie niż uczestnicy tych 
wydarzeń. Ze względu na różnice wiekowe 
trudno oczekiwać, by protestujące dzieci 
wiedziały o danej sprawie to samo, co wie-
dzą dorośli. Protesty mogą jednak stanowić 
okazję i punkt wyjścia do pogłębiania przez 
dzieci wiedzy i rozumienia przez nie danej 
sprawy. Także efekty wychowawcze, czyli 
to, jak dalece udział dzieci w protestach 
przełoży się na rozwój samych dzieci oraz 
społeczeństwa, zależy od tego, co będzie się 
działo po wydarzeniu, zwłaszcza od tego, 
jak zostanie taki protest utrwalony i zapa-
miętany. •

Udział osobisty Udział wirtualny

Budowanie podmiotowości Dzieci jako GŁOS/podmiot
Dzieci jako TEMAT/przed-
miot

Budowanie tożsamości
Dzieci jako ZBIORO-
WOŚĆ/my

Dzieci jako ETYKIETA/oni

Tabela: Sposoby 
występowania dzieci 
w protestach (opraco-
wanie własne)
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LITTLE CITIZENS, EAGLETS OR PUPPETS? CHILDREN'S 
PARTICIPATION IN PROTESTS

Piotr Kowzan

The aim of the article is to analyze and categorize the issue of children’s participation in political 
activities and to unveil educational dilemmas that should accompany social mobilization. The article 
is embedded in the context of historical cases of children’s participation in non-institutional politics 
and in the analysis of contemporary cases from Poland. The classification of types of children’s par-
ticipation in protests presented in the article has allowed us to distinguish seemingly similar events, 
which create fundamentally different educational opportunities.

Key words: social movements, civil participation, children’s rights, politicisation of children
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