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> Редакциядан

О                   сы шығарылымдағы сұқбатта еңбек тарихшысы 
Ракел Варела 1974 жылғы сәуірде Португалияда 
болған Қалампыр Революциясын есіне алады. 
Еңбекшілердің болашағы мен үлесін қарастыра 

отырып, «төменнен» бастау алған әлемдік оқиғаларды 
баяндаудың неге маңызды екенін талқылайды, сонымен қатар 
революцияның Португалияның әлеуметтік-экономикалық 
өрнегіндегі ұзақ сақталатын ізін баяндайды.. 

XXI ғасырдың негізгі төрт мәселесіне айналып отырған демократия, 
қоршаған орта, теңсіздік және өзараықпалдастық тұрғысынан 
әлеуметтік өзгерістер туралы өз зерттеулері мен пікірлерін талқылау 
үшін 2020 жылдың шілдесінде әлем әлеуметтанушылары мен 
әлеуметтік зерттеушілері Бразилияның Порто-Алегре қаласында 
ХӘҚ IV Әлеуметтанулық форумында бас қосады. Форум Президенті 
Джеффри Плейерс осы әлеуметтік оқиғалардың өзарабайланысын 
талдаудың маңыздылығын атап өтеді. Бразилия Әлеуметтанулық 
Қоғамының (SBS) президенті Жакоб Карлос Лима бізге Қоғамның 
тарихын қысқаша баяндайды және елдегі таяу арада болған саяси 
оқиғаларға және осымен байланысты әлеуметтік күреске қатысты 
әлеуметтанулық қауымдастықты қолдауға және ынтымақтастыққа 
үндейді. Форумды ұйымдастырудың жергілікті комитетінен 
Хермилио Сантос, Андре Салата и Эмиль Соботтка, сонымен қатар 
тағы да алты бразилиялық жас зерттеуші Бразилияның тарихы мен 
әлеуметтануынан бізді хабардар етеді.

Жалпыға игілікті еуропалық мемлекеттердің жүйелі түрде құрдымға 
кетуімен әртүрлі елдерге ғана емес, Еуропа мен Еуропалық Одақтың 
әлеуметтік тірегіне де қауіп төндіріп отырған әлеуметтік саясаттың 
жаңа түрлері соңғы жылдары нақты салаларда пайда бола бастады. 
Алғашқы симпозиумда ғалымдар аталмыш сұрақтар бойынша 
кейбір еуропалық елдердегі күнделікті құбылыстар мен мәселелер 
туралы зерттеулерін ұсынады.

Екінші симпозиум заманымыздың ең маңызды мәселесінің бірі 
қоғамның цифрлануы, оның еңбек ресурстарына, қаржылық 

нарыққа және тұрақтылыққа ықпалын талдауға арналған. Сондай-
ақ топтама экономикалық платформада жұмыскерлердің құқығын 
және әділетті еңбек жағдайын қолдау немесе жасауға зерттеулердің 
қаншалықты көмек бере алатыны туралы мәселені қарастырады.

Донателла дела Порта өз мақаласында әлеуметтік қозғалыстарды 
зерттеудің ағымдағы мәселелелеріне назар аударады. Оның ойынша, 
әлемнің түкпір-түкпірінде толастамай отырған наразылықтар 
күн тәртібіне жаңа сұрақтар ғана қойып отырған жоқ, сонымен 
қатар талдаудың жаңа әдістерін де талап етуде. Ол әлеуметтік 
қозғалыстарды зерттеулерге аналитикалық категориялар ретінде 
капитализм және тап қайта оралды деп тұжырымдайды.

Самир Амин (1931-2018) мен Иммануил Валлерштайнның (1930-
2019) қазасы атақты әлеуметтанушы мен саясаттанушыдан айырды. 
Аминнің Еуроцентризмді бөлу мен сынаудың стратегиялық 
концепциясы әлемдегі марксшілдер мен әлеуметтанушыларға 
ықпал етті. Валлерштайн өзінің әлем жүйелерін талдау жөніндегі 
тұжырымдамасы арқылы әлеуметтанулық теорияны тереңдетіп, 
байытты. ХӘҚ бұрынғы президенті ретінде ол ескі және жаңа 
мүшелер арасында бүгінге дейін жемісін беріп келе жатқан 
қатынасты орнатты. Қауымдастығымыздың осы аса көрнекті 
өкілдерінің әріптестері мен достары олардың қызметі мен өмірін 
ұмытпайды және құрмет тұтады.

Ашық бағанадағы екі мақалада Құрама Штаттарындағы миграция 
туралы баяндалады: Вероника Монтес Латын Америкасынан 
солтүстікке қарай қоныс аударғысы келетін адамдардың стратегиялық 
таңдауын білдіретін «мигранттар керуені» деп аталатын құбылысты 
қарастырады. Нью-Йорк штатындағы Буффало сияқты көлемі 
орташа америкалық қала үшін босқындардың қоныстауымен 
байланысты түйткілдермен қатар артықшылықтарды Айшегүл 
Балта Өзген таныстырады.

Бриджит Ауленбахер мен Клаус Дёрре, 
Жаһандық Диалог редакторлары
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ХӘҚ IV Әлеуметтанулық форумы 2020 жылғы шілдеде Порто-Алегреде, 
Бразилияда өтеді. Оның Президенті Джеффри Плейерс, Бразилия 
әлеуметтанушылар қауымдастығының Президенті Жакоб Карлос Лима, 
Жергілікті Ұйымдастыру Комитетінің мүшелері мен алты жас ғалым заманауи 
бразилиялық әлеуметтану туралы хабардар етеді.

Еуропаның жалпыға игілікті мемлекеттерінің жүйелі құлдырауынан 
Еуропалық елдердегі әлеуметтік саясат әлеуметтанулық зерттеулер 
мен саяси әрекеттердің маңызды тақырыбына айналды. Осы топтамаға 
қосылған мақалаларда зерттеушілер бүгінгі күні еуропалық жалпыға игілікті 
мемлекеттер тап болып отырған траекториялар мен түйткілдер туралы 
жұмыстарымен бөліседі.

Цифрландыру қоғамды түбегейлі өзгертеді және бұл жағдай орын алып та 
отыр. Осы мақалаларда оның еңбек ресурстарына, қаржы нарығына және 
тұрақтылыққа ықпалы мен зерттеулердің платформалық экономикадағы 
жұмысшылар құқығын және еңбектің әділ шарттарын қолдауға немесе 
әзірлеуге қалай көмектесе алатыны қарастырылады.
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Рио-де-Жанейродағы орта тап траекториялары
Изабел Виейра, Бразилия

> ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ
Үнемдеу: Денсаулық Сақтаудағы Әмбебаптылық 
Ымырасы?
Мария Петмезиду, Грекия, Ана Гийен, Испания және 
Эммануэль Паволини, Италия

Кездейсоқ жұмыстың жаңа дәуіріндегі жұмыссыздық 
жәрдемақысы 
Даниэль Клегг, Ұлыбритания

Әлеуметтік саясаттың субъектіленуі, қоғамдағы бөлініс
Роланд Ацмюллер, Австрия

Оңтүстік Еуропадағы отбасы саясатын қолдау  
Сигита Доблите және Aроа Техеро, Испания
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К.Ш.: 46 жыл бұрын, 1974 жылдың сәуірінде, 
Португалиядағы диктатура әскери төңкеріспен 
аяқталды. Төңкерістің тікелей себебі Португалияның 
өзінің отар елдеріндегі жүргізген әскери қимылдарына 
наразылық болды. Соғыс кезіндегі Африкалық португал 
отарларындағы ахуал туралы айтып бере аласыз ба? 

> Португал

Ракел Вареламен сұқбат

Ракел Варела – Португалияның Лиссабон 
қаласындағы NOVA университетінің тарихшысы. 
Оның жұмысы жиырмасыншы ғасырдағы еңбек, 
жалпыға бірдей игілікті мемлекет, Португалия 
мен Еуропаның, сонымен қатар қоғамдық 
қозғалыстардың тарихына арналған. Ол Net-
work for Global Labor Studies (Еңбекті Зерттеудің 
Жаһандық Желісінің) құрылтайшыларының бірі 
және International Association Strikes and Social Con-
flicts (Ереуілдер мен Әлеуметтік шиеленістердің 
Халықаралық Қауымдастығының) президенті.

Өзінің A People’s History of the Portuguese Revolu-
tion [Португал революциясының халықтық тарихы] 
деген қітабында (2018) 1974 жылғы Португалиядағы 
Қалампыр революциясының тарихын төменнен 
бастап баяндайды. Ол үшін Африкадағы отарлыққа 
қарсы қозғалысты, сондай-ақ осы процестегі 
португал жұмысшыларының, әйелдерінің және 
суретшілерінің орнын зерттейді.

Осы жерде ол Германиядағы Фридрих Шиллер 
атындағы Йен Университетінің Дамудан 
Кейінгі Қоғамдар жөніндегі Зерттеу Тобының 
(DFG) әкімшілік директоры, Жаһандық диалог 
редакторының көмекшісі Кристин Шикертке 
сұқбат береді.

революциясының 
мұрасы:

Ракел Варела. Ұсынған: Вериссимо Диас.

Әскерилердің саяси билікке сенімсіздігінің себептері 
неде?

Р.В.: Ол кезде Португалия дамуы кенжелеп қалған 
ел еді. Бұл көне империялардың ең соңғысы және 
қорқынышты колониялық соғыстағы отаршылдыққа қарсы 
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революциялармен он үш жыл қатарынан аяусыз күрескен, 
1961 мен 1974 жылдар арасында миллионнан астам жастарды 
мобилизациялаған қаусаған империяның бірі болды. Тек 
1974 жылы 150 000 адам соғысқа мобилизацияланды. 
Отаршылдық соғыста жеңіліп қалуға негізінен азаттық 
қозғалысы ықпал етті, әсіресе ұмытыла бастаған Амилкар 
Кабрал есімді ұлы марксист басқарған Гвинея-Бисаудағы.

Мықты азаттық қозғалысы және ұзаққа созылған соғыс 
қимылдары генералдарға емес, солдаттарға емес, кейбір 
әскери шенеуніктерге, негізінен орта деңгейдегі офицерлерге, 
соғыс жалғаса беруі мүмкін емес екендігін және оны тоқтату 
үшін саяси шешім қажет екендігін түсінуге мүмкіндік 
берді. Сонымен 1974 жылы 25-ші сәуірде олар мемлекеттік 
төңкерісті ұйымдастырды. Бұл мемлекеттік төңкерістің 
жетекшісі Отело Сараива де Карвалью болды. Олар билікті 
жеңді және диктатор Марчелло Каэтонаны тақтан тайдырды, 
бірақ азаматтарға үйде қалуды ұсынды. Алайда, адамдар 
оларды тыңдамай көшеге шықты.

Отарлардағы революцияны ерекше қызықты ететін, Үшінші 
Интернационалдың сөзімен айтатын болсақ, не нәрсе болуы 
керек еді: тәртіпсіздіктер отарлардан басталып, отарлардан 
метрополияға тарады. 1975 жылдан кейін ол қайтадан 
колониялардағы қанды соғысқа ұласты, содан кейін Лиссабон 
көшелерінде партияға айналды. Бұл соғыстан кейінгі 
Еуропадағы ең радикал революцияның 19 айы болатын, 
соғыстан кейінгі дәуірдегі соңғы революция еді, 1968 жылы 
мамырдағыдан анағұрлым радикалды және жеке меншікке 
күмәнмен қараған ақырғы революция.
 
К.Ш.: Әуелі әскерилердің адамдарға үйде қалыңдар 
дегеніне, бірақ олар оны жасамағаны мәселесіне 
көшуге рұқсат етсеңіз. Осы туралы және сол кездегі 
адамдардың жағдайы туралы бізге көбірек айтып 
бере аласыз ба? Олар осы революцияда армияға неге 
қосылып кетті?

Р.В.: Португалия 48 жыл бойы диктатура және Еуропадағы 
ең артта қалған елдің бірі болды. 1961 және 1974 жылдар 
арасында үш майданда жүргізілген отаршылдық соғысы 
миллионнан астам адамды мобилизациялады. Тиісінше, 
отарлар мен соғыс португалдықтарды біраз қазаға 
ұшыратты. Соғыс пен кедейліктен қашып көп адамдар 
Еуропаның басқа елдеріне қоныс аударды. 1960 жылдан 
бастап, 1,5 миллионға жуық адам елден кетіп қалды. 
Португалия бала өлімі аса жоғарылардың бірі болды және 
әйелдер өз ерлерімен жазысқан хаттарын көрсете алады.

Португалия 9,5 миллион тұрғыны бар ел еді, 25 сәуірден 
кейін бір аптадан соң, 1974 жылы 1 мамырда диктатураны 
құлату сияқты демократиялық өзгерістерді ғана емес, 
сонымен қатар төменгі еңбек ақы, сенбі және жексенбіде 
демалыс, түнгі ауысым үшін төлемақы, немесе ерлер 
мен әйелдерге бірдей жалақы сияқты революциялық 
әлеуметтік талаптарды қойған 2 миллион адам 1 мамырды 
мерекелеп көшеге шықты. Португал революциясы 
кезінде 3 миллион адам жұмысшы комиссияларын 

аудандық комиссияларды, қала комиссияларын немесе 
студент комиссиялар ұйымдастырды. Бұл революция 
маңызды процесті басқарушы сектор болып табылатын 
өнеркәсіптік секторда ғана болған жоқ; оларға барлық 
секторлардың қызметкерлері, мысалы қоғамдық қызмет 
көрсету саласының қызметкерлері де қосылды. Осылайша, 
дәрігерлер ауруханаларды, мұғалімдер мектептерді 
басып алды. Қалампыр революциясы ХХ ғасырдағы кеш 
революция, сондықтан қызметкерлердің қомақты бөлігі 
жұмыс істеген қызмет көрсету секторы Португалияда 
өте күшті болатын. Бұл адамдар да революцияның бір 
бөлшегіне айналды.
 
К.Ш.: Сіз айтып кеткен екінші пунктке көшуге рұқсат 
етіңіз: Сіз португал революциясы меншік мәселесін 
көтерген соңғы революция болды дедіңіз...

Р.В.: 600 компания қолға өтті және әртүрлі формада өзін-
өзі басқаруға көшті немесе корпоративтерге айналды, 
ірі компанияларда қызметкерлердің тарапынан бақылау 
процестері енгізіліп, ал банктер болса, банк секторларына 
ешқандай өтемақы төлеместен национализацияланды 
және тартып алынды. Бірнеше айдан кейін буржуазия іс-
жүзінде елді тастап кетті және экспроприациядан кейін, 
Бразилияға қашты. Менің ойымша бұл контрфактілік 
талдау емес екеніне қарамастан (тарихта біз «егер» деп 
айтпаймыз – бұл деректерге қарама-қайшы) неолибералды 
саясатты жүргізуді 10 жылға кейін шегеруге алып 
келді. Революциядан кейін неолибералды саясат бірден 
енгізілген жоқ, өйткені сол кездегі америкалық президент 
Джеральд Форд және оның әкімшілігі Португалияда 
қызыл Жерорта теңізінің басталуы мүмкін деп шынымен 
қорықты. Сонымен, Маркс көрсеткендей, португал 
революциясы экономикалық дағдарыстың жұмысшы табы 
үшін міндетті түрде қиындық емес екенін көрсетті, олар 
жағдайды мемлекеттің саяси дағдарысына айналдырып 
және негізгі билеуші таптарға қарсы қолдана алуы мүмкін.

К.Ш.: Адамдар туралы айта отырып, өзіңіздің A Peo-
ple’s History of the Portuguese Revolution [Португал 
Революциясының халықтық тарихы] деген кітабыңыз-
ды атадыңыз. Бұл нәрсеге не түрткі болды? Не үшін 
олай айттыңыз? Осы арқылы Сіз не айтқыңыз келді?

Р.В.: Шындығында «төменнен басталған тарихтың» және 
60-жылдардағы Ұлыбританияның әлеуметтік тарихының 
ықпалы бар және турасын айтсақ, оған америкалық 
тарихшы және социалист ойшыл Говард Зиин ықпал 
етті. Шайқасушы адамдардың, күресуші адамдардың 
қарсылық көрсету тарихи хроникасын жасауымыз қажет 
екендігі туралы идея бар. Сондықтан біз тарихқа тек 
институттар мен үкіметтердің тарихын қоспауымыз 
керек, сонымен қатар төмендегілер жасаған тарихты, 
халықтардың тарихын, өз орны бар беймәлім бұқараның, 
жұмысшылардың наразылығын да қосуымыз керек. Осы 
нәрсе жан-жақты түсінуімізге қажетті тарихтың маңызды 
бөлігін құрайды. Себебі: жұмысшы табында өздерінің 
не істей алатындығы туралы түсінігінің болмауы көп 
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жағдайда жиі, адамдардың және олардың әрекеттерінің 
тарихын жазу маңызды және жұмысшы табының аса 
мықтылығын және олардың әлемді өзгерткен және 
олардың өздерінің өзгеру тарихының ерекше сәттерін 
көрсету қажет. Біз 1974 жылға дейін 48 жыл бойы 
Еуропадағы ең артта қалған және келесі 25 жылда әлемдегі 
денсаулық сақтаудың ең үздік ұлттық жүйесі бар 12-ші 
мемлекетке айналған ел туралы айтып отырмыз. Бұл тек 
қана ауқымды ұжымдық күш арқылы жүзеге асуы мүмкін.

Португал революциясында тағы не қызық десек, онда 
ол – сталиндік ұстанымға солшыл тұрғыдан алғаш рет 
күмәндану. 1968 жылғы мамыр қозғалысы Франциядағы ірі 
зауыттарда сталиншілердің гегемониясына күмәнданған 
еді, бірақ португал революциясы кезінде мәселе тереңдей 
түсті. Өзін әсіре солшылдар деп атағандар немесе 
Коммунистік партиядағы солшылдар күресті басқаруда 
жұмысшы комиссияларын да, ірі кәсіподақтарда, сондай-
ақ өнеркәсіпте және қызмет көрсету салаларында қомақты 
билікке ие болды.

К.Ш.: Португал революциясының мұрасы туралы 
әңгімелесейік. Меншік қатынастарының ықпал/
мәселе және компанияларды қайта құру бүгінгі 
саяси ландшафтта, қозғалыстар немесе партиялар 
деңгейінде болсын әлі де көрініс беріп отыр ма? Бұл 2008 
жылдан кейінгі қаржы дағдарысы/карыз дағдарысы 
салдарынан Португалияның қалай шыққанымен 
қандай да бір байланысы бар ма?

Р.В.: Үштіктен кейінгі дәуірге дейін жалғасқан мүліктік 
қатынастарға қатысты соңғы өзгерістердің бірі – 
бақылаудағы бағамен баспана беру. Португалдық қаржы 
дағдарысы тұсында (2010-2014 жылдар) Португалияның 
экономикасын қайта құру Бағдарламасы бойынша 
жүргізілген келіссөздерде Халықаралық Валюта Қоры 
және Германия/Еуроодақ талаптарының бірі – баспана 
нарығындағы либерализация болатын, бұл жұмысшы 
табы (кедейлер және орта тап) үшін аса қиын нәтижелерге 
алып келді. Революцияның ең ұзаққа созылған салдары 
бүгінгі күнге дейін жалғасып отырған әсіре оңшылдардың 
текетіресі.

К.Ш.: Иә, мені таңғалдыратын тағы басқа бір 
нәрсе:2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейін, 
Еуропаның басқа елдермен салыстырғанда, 
Португалияда мықты оңшыл партияның болмауы. 
Бұл Қалампыр революциясымен бір байланысы бар 
екенін түсіндіріп бере аласыз ба?

Р.В.: Бұл – сөзсіз революцияның салдары. Революция 
тек демократияға көшу болып қала қойған жоқ, сонымен 
қатар мемлекеттік аппаратты тарату жүзіндегі революция 
болды және оңшыл режимнің басындағыларды 
мемлекеттік аппараттан шығарып тастады. Осы 
басшылықтан қол үзуге алып келді. Португалияда әсіре 
оңшылдардың мәдениеті және тәжірибесі жоқ. Әрине, 
бұл өзгеруі мүмкін, бірақ революцияшыл ұрпақ жер 
басып жүрген кезде мен мықты әсіре оңшылдардың 
болуы мүмкін дегенге сенбеймін. Әрине, бұл – 10 
жылдан кейін не болатынын білмейміз деген сөз.

Хаттарды Ракел Варелаға <raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk> 
жолдауға болады.
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> 21 ғасырдың 
өзара 
байланысты түйткілдері
Джеффри Плейерс, Лувен Католик Университеті, Бельгия, ХӘҚ IV Әлеуметтанулық форумының 
президенті және ХӘҚ Зерттеулер бойынша вице-президенті (2018-22), ХӘҚ Әлеуметтік таптар және 
әлеуметтік қозғалыстар зерттеу комитетінің бұрынғы президенті (ЗК47), ХӘҚ Дін әлеуметтануы (ЗК22), 
Жастар әлеуметтануы (ЗК34) және Әлеуметтік қозғалыстар, ұжымдық әрекеттер және әлеуметтік 
өзгерістер (ЗК48) зерттеу комитеттерінің мүшесі
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2  001 жылдың қаңтарында барлық құрылықтан 
жиналған 20 000 белсенді мен қоғамдық 
интеллектуал Порто-Алегреде алғашқы 
Дүниежүзілік Әлеуметтік Форумға жиналды. 

Оларды 21 ғасыр неғұрлым демократиялық болатындығы 
және халықаралық ынтымақтастық пен жаһандық күрес 
жаһандануды әділетті және тең әлемге жетелейтіндігі 
туралы үміт біріктірді.

Жиырма жылға жуық уақыттан кейін, 2020 
жылдың шілдесінде, барлық құрылықтан жиналған 
5000 әлеуметтанушы дәл осы қалада әлеуметтік 
трансформацияларды талдау және біздің ғасырдың төрт 
негізгі түйткіліне қатысты зерттеулерімен және олардың 
болашағымен, оларды шешуге әлеуметтік ғылымдардың 
қоса алатын үлесімен бөлісу үшін ХӘҚ Әлеуметтанулық 
форумына қатысады. Бұл жолы контексте де, жалпы көңіл-
күй де өзгеше болмақ, себебі мыңжылдық оптимизмі 
басылды және шектеулі планетада бірігіп өмір сүруімізде 
кездесетін түйіткілдер өзектілігі артуда. 

Осы екі онжылдықта, әсіресе соңғы бес жылда төрт 
түйіткіл басымдығы айқын бола бастады: демократия, 
қоршаған орта дағдарысы, теңсіздік және өзаратәуелділік.

Мыңжылдықтар тоғысында демократияның кеңеюі 
мен тереңдеуі сөзсіз қалыпты деп қабылданды. Түрлі 
түсті революциялар мен 2011 жылғы Араб көктемі 
«демократизацияның төртінші толқыны» ретінде 
талданды. Дегенмен, 2010-шы жылдар барлық құрлықта 
демократия үшін қозғалыстардың бұрын-соңды болмаған 
кең таралуынан басталғанымен, демократияға, қоршаған 
ортаға, толеранттылыққа, экономикалық және гендерлік 
теңдікке қауіп төндіретін либералды емес көшбасшылардың 
келуімен аяқталды. Осы уақыт аралығында ауа-райы 
өзгерісі, көші-қон және теңсіздіктің өсуі сияқты жаһандық 
мәселелерді шешуге қабілетті неғұрлым демократиялық 
жаһандық басқару үміті сөнді. Енді жаһандық мәселелерді 
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шешу үшін демократияны өкілдік жүйе шеңберінде және 
одан тыс қайта жасау қажет екендігі айқын болды.

Онжылдық, сондай-ақ, аса байлар мен халықтың 
қалған бөлігі арасындағы айырмашылықтың одан әрі 
алшақтауымен, экономикалық өсудің ең ұзақ кезеңін 
басынан өткізген (әсіресе, АҚШ және Германия) және қатаң 
үнемдеу жоспарымен экономикасы мен жалпыға бірдей 
игілікті көздейтін мемлекет құлдыраған, «дамыған» деуге 
болатын елдерде кедейлік деңгейінің өсуімен қалыптасты. 
Онжылдықтың екінші жартысында екі мәселе: қоршаған 
орта апаты және гендерлік зорлық-зомбылық пен нәсілдік – 
алаңдаудың негізгі нысанына айналды. Жаһандық Оңтүстік 
әйелдері демократияны қорғау мен қанаудың патриархаттық 
өлшемдерін айыптаудың алдыңғы шебінде болғанда, 
8 наурыз ереуілдері, #NiUnaMenos сияқты феминистік 
мобилизациялар мен #MeToo кампаниясы жаһандық 
жаңалықтар тақырыптарындағы, сондай-ақ күнделікті өмір 
мен университет кампустарындағы жыныстық әлімжеттік 
пен әйелдерді өлтіруге назар аударды. Жасөспірімдердің 
мектептердегі ереуілдері ауа-райы өзгерісі мен қоршаған 
орта апатын басты жаһандық мәселеге айналдырды. Олар 
жаһандық Оңтүстік қозғалыстарымен терең шабыттанған 
және жүйелі өзгерістерді талап ететін экологияның 
тұтас көрінісін ұсынды. Климаттың өзгеруі жөніндегі 
үкіметаралық топтың (IPCC) соңғы баяндамасында 
түрлердің жаппай жойылуы орын алған 21 ғасырдағы ауа-
райы өзгерісіне қатысты жантүршігерлік сандар келтірілген.

> Өзара байланысты түйткілдер

Осы жүзжылдықтың алғашқы жиырма жылында әлеумет-
тік қозғалыстар мен әлеуметтік ғылымдар төрт түйткілдің 
қаншалықты терең шырмалғандығын үйретті. Демократия, 
қоршаған орта дағдарысы, теңсіздік пен өзаратәуелділік 
арасындағы байланыстың нығаюы осы концепцияларды 
бастапқы нүкте ретінде өзара байланыстылықты ескере 
отырып, қайта қарастыру мен қайта саралауға міндеттейді.

Мысалы, қоршаған орта дағдарысын, теңсіздік пен өзара 
тәуелділікті назарға ала отырып, демократияны басқаша 
қайта саралаймыз. Бір жағынан, көп елдерде либералды 
емес көшбасшылар, трансұлттық компаниялардың 
қоршаған ортаны тез бұзуын қолдап және патриархат, 
нәсілдік пен теңсіздікті күшейте отырып, адам құқықтары, 
әралуандық және барлық азаматтарға тең құрмет сияқты 
негізгі құндылықтарға жүгінетін демократияға қауіп 
төндіреді. Екінші жағынан, прогресшіл қозғалыстар 
– институттық демократияға сын, себебі олар терең 
саяси, мәдени және әлеуметтік өзгерістерді және ұлттық 
мемлекетке бағдарланған демократиялық жүйеміз 
толық дайын емес деңгейлердегі: жаһандық жылынуға 
және қоршаған ортаның бұзылуына қарсы күресу үшін 
жаһандық ауқымдағы; сексуалдық зорлық-зомбылық және 
әйел өлтірумен күресу үшін патриархалды мәдениеттегі 
жақындық пен күнделікті өмірдегі, – әрекеттерді талап 
етеді.

Теңсіздіктің өсуі демократияға да, қоршаған ортаға 
да аса қауіпті. Жаһандық теңсіздік деңгейінің көрінісі – 
ұлттық және жаһандық деңгейде «top 1%» және жаһандық 
корпорациялар үлкен саяси билікке иелік. Майкл Уолцердің 
«салаларды бөлу» туралы демократиялық идеалынан 
алшақ соңғы онжылдық бірнеше елде миллиардерлердің 
президент болуының, саяси және экономикалық элиталар 
арасындағы сөзбайласу мен лоббистердің басым күшінің 
көп заманауи саяси режимдердің негізгі ерекшелігіне 
айналуының куәсі болды.

Әлеуметтанушылар ауа-райы әділдігі үшін қозғалыспен 
қатар ауа-райы өзгерісі мен табиғаттың бұзылуы – іргелі 
әлеуметтік мәселе екенін және қоғамдағы түбегейлі 
өзгерістерсіз оларды шектей алмайтынымызды көрсетті. 
Мұның себебі – қазіргі жаһандық капиталистік жүйе 
мен оның табиғи ресурстарға мешкейлігінде. Жер ортақ 
үйіміз болғанымен, қоршаған орта апатымен байланысты 
жауапкершілігіміз әртүрлі. Oxfam есебі бойынша әлемдегі 
1% ең бай адамдардың орташа ізі ең кедей 10% қарағанда, 
175 есе үлкен. Салааралық әдіс пен ауа-райы әділдігі үшін 
қозғалыс әйелдер, азшылық пен аз қамтамасыз етілгендер 
планетаның бұзылуына ең аз үлес қосқанымен, ол үшін, 
күтілетін өмір сүру ұзақтығының қысқаруына және ауа-
райымен байланысты босқындардың өсуіне алып келетін, 
едәуір жоғары құн төлейтінін көрсетті.

Ұзақмерзімді және өзара байланысты экономикалық, 
нәсілдік, отарлық және гендерлік кемсіту мен зорлық-
зомбылықты еңсеру – заманымыздың тағы бір өзекті 
мәселесі. Қара нәсілді феминист-белсенділер, байырғы 
халық қозғалыстары мен әлеуметтанушылар кемсіту мен 
зиянкестік қатар жүретін және өзара тәуелді жүйелерін 
құрайтын нәсіл, тап және жыныстың өзара байланысты 
сипатын жаңадан анықтай түсті. Салааралық перспектива 
демократиялық түйткілді, теңсіздік пен қоршаған орта 
әділеттілігі мәселесін қайта қарастыруға алып келеді. 
Қазіргі өкілді демократиялық жүйе нәсілдік және 
патриархаттық қанаумен күрестегі шектеулерін көрсетті. 
Теңсіздік гендерлік және нәсілдік дискриминациямен, 
қоршаған орта апаты мен жаһандық жылыну әсерінен 
орын алған азаппен тығыз байланысты. Салааралықты 
ұғынудың артуы – бір уақытта бағынышты акторлар мен 
қозғалыстардың нәтижесі және олардың өсуінің қозғаушы 
күші. Байырғы халық қауымдастықтары, азшылықтар, 
феминистер және ұсақ фермерлер тәжірибені, әлеуметтік 
күрес пен баламалы көзқарастарды біріктіре отырып, 
әділетсіздікке қарсы тұруда.

Гендер мәселесі ұзақ уақыттан бері әлеуметтік саясат пен 
экономикалық өсуге бағдарланған прогресшіл акторлардың 
жанама мәселесі ретінде қарастырылып келді. Бүгін ол 
– жаһандық демократия үшін күрестің өзегі. 2020 жылы 
түрлі түсті әйелдер мен азшылық өкілдері либералды 
емес және авторитарлық режимдердің алғашқы құрбаны 
болды. Сондай-ақ, олар қорғаудың және 21 ғасырда 
демократияны қайта ұғынудың алдыңғы шебінде. Олар 
шектеулі планетадағы ортақ өмір сүруіміздің тәжірибесі 
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мен ұғынуымызды өзгертетін тұлғаралық қатынастар, 
рақымдылық, ынтымақтастық және (өзіне, басқа адамдарға, 
табиғатқа) қамқорлық әлеміне жол салуда.

Алайда, барлық қаналған акторларды экологияның 
қайта жаңаруымен байланыстыру дұрыс емес. Феминистік 
және байырғы халық қозғалыстары экологиялық күрестің 
алдыңғы шебінде бола тұрып, Арли Хохшильдтің 
Луизианадағы қоршаған орта апатының құрбандары 
арасында жүргізген зерттеуі осындай құрбандардың 
демократиялық жүйеміз бен қоршаған ортаға қауіп 
төндіретін реакциялық және нәсілдік позициялардың 
қайта жандануының саяси негізіне айналуы мүмкін 
екендігін көрсетті. Бұл қоршаған орта түйткілдерін шешу 
мен демократиямыздың болашағы арасындағы мықты 
байланысты есімізге салады.

Осы төрт түйткілді біріктіру олардың билік 
қатынастарына, әлеуметтік құрылымымызға, сонымен 
қатар, заманауи мәдениетімізге, субъективтілікке, 
дүниетаным мен әлеуметтік ғылымдарға қаншалықты 
терең кіріктірілгенін ұсынды. Оларды жеке түйіткіл, 
салалық талаптар немесе оқшауланған зерттеу алаңдары 
ретінде қарастырудың ешқандай жолы жоқ екендігі белгілі 
болды. Қалған үшеуіне назар аудармай жалғыз біреуін 
шешу мүмкін емес. Бірге олар латынамерикалық ғалымдар 
«өркениеттік дағдарыс» деп атайтын координаттарды 
белгілейді.

> 2020 ХӘҚ Форумы: талдау мәліметтерімен бөлісу 
мүмкіндігі

2020 ХӘҚ Форумы осы төрт жаһандық түйткіл мен 
олардың өзара байланысын талдау нәтижелерімізбен 
бөлісу мүмкіндігін береді. Сондай-ақ, бұл – олар көтеретін 
эпистемиологиялық сұрақтарды, осы сын-тегеуріндермен 
бетпе-бет келетін акторларға қатынасымызды, оларды 
шешу үшін әлеуметтанудың үлесін талқылауға үндеу. Осы 
түйткілдер және олардан шыққан қатысушылар пәнімізді 
қалай өзгертті? Білім өндірушілері ретінде акторларды 
ескеру жаңа эпистемиологияның қабылдануына қалай 
ықпал етеді? Инновациялық әлеуметтанулық талдау 
жаһандану заманындағы ортақ сын-тегеуріндерді ұғыну 
мен шешуге қалай көмектеседі? Осы түйткілдерді шешу 
барысындағы қандай негізгі кедергілерге соқтығысамыз? 
Соңғы тәжірибеге, акторлар мен сын-тегеуріндерге 
негізделген демократия, экология, теңсіздік және өзара 
тәуелділік концепциялары қалай қайта қарастырылды? 
Олар 21 ғасырдың реакциялық және прогресшіл акторлары 
арасындағы күрестің басты алаңдарына қалай айналды?

Ғасырдың жиырма жылынан кейін жаратылыстану және 
әлеуметтік ғылымдар осы сын-тегеуріндердің басым бөлігі 
түйіскен жерде екенімізді көрсетті. Келер онжылдықта осы 
түйткілдерді адамзаттың ұжымдық шешу жолы адамдар 
өмірін 21 ғасырдың соңына дейін айқындайтын болады.

Хаттарды Джеффри Плейерске <Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be> жолдауға 
болады.



 

> БӘҚ ХӘҚ  
Жакоб Карлос Лима, Сан-Карлос Федералды Университеті, Бразилия, Бразилия Әлеуметтанулық 
Қоғамының Президенті және ХӘҚ Еңбек Әлеуметтануы жөніндегі зерттеу комитетінің мүшесі (ЗК30)

>>

2 017 жылы Бразилия Әлеуметтанулық Қоғамының 
(SBS) пайда болғанына 70 жыл толды.1937 
жылы Паулиста Әлеуметтану Қоғамы ретінде 
негізі қаланған ол 1950 жылы Бразилиялық 

Әлеуметтанулық Қоғам ретінде тиімді ұйымдастырылып, 
жақын арада ғана құрылған Халықаралық 
Әлеуметтанушылар Қауымдастығына қосылды.

1937 жылдан бастап 2017 жылға дейінгі кезең 
университетпен тікелей байланысты болған шағын 
кәсіби категорияның саяси және ұйымдастырушылық 
ерекшеліктеріне байланысты үздіксіз болған жоқ. 1950 
жылы қайта құрылғаннан кейін БӘҚ 1954 жылы Сан-Паулу 
қаласында Бразилияда бірінші Әлеуметтану Конгресін 
өткізді. 1964 жылдың әскери төңкерісімен әлеуметтану 
көптеген университеттік профессорлар мен зерттеушілердің 
міндетті түрде отставкасын қоса алғанда қатты зардап 
шекті. БӘҚ 1985 жылы елді демократияландырудан 
кейін ғана қайта құрылды. Содан бері ол тұрақты жұмыс 
істейді, жылына екі рет конгреске жиналады, 2019 жылы 
Флорианополис қаласында өзінің он тоғызыншы конгресін 
өткізеді.

Алғашқы онжылдықтағы БӘҚ тұрақсыз траекториясы 
1933 жылы Сан-Паулу қаласында басталған әлеуметтану 
және саясат немесе әлеуметтік ғылымдар бойынша 
студенттер үшін алғашқы курстарды дайындаумен қатар 
жүрді. 1964 жылға дейін елдің әр түрлі өңірлерінде 19 
қосымша курстар, сондай-ақ аспиранттарға арналған екі 
курс Сан-Паулуда ұйымдастырылды.

Осы кезең ішінде әлеуметтанулық өндіріс, сондай-ақ 
әлеуметтануды ғылым ретінде қорғау арта түсті; дегенмен 
зерттеулер бұрынғысынша Сан-Паулумен шектелді. Әскери 
диктатура және оның ғылыми-техникалық автономияға 

қамқорлығы әлеуметтану мен қоғамдық ғылымдарды 
кеңейтуге жанама ықпал етті. Зерттеу және аспиранттық 
жүйені құрылымдау бүкіл ел бойынша бакалавриат 
пен магистратураның білімін кеңейтуге алып келді, бұл 
1970 жылдары қоғамдық ғылыми қауымдастықтар мен 
конференциялар ұйымдастыруға және ғылыми білімді 
таратуға мүмкіндік берді. Түлектер үшін бағдарламаларда 
CAPES (Бразилияның Дипломнан кейінгі Білім Беруді 
Қолдау және Бағалау жөніндегі Федералдық Агенттігі) 
енгізген бағалау жүйесі, мемлекеттік университеттерде 
оқыту үшін міндетті элемент ретінде докторлық дәрежені 
бекіту және ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға қол 
жеткізудің ұлттық сапалық өлшемдері қабылданды.

Демократияландырудан кейін бұл кеңейтуге ынталандыру 
саясатының күшеюі ықпал етті, ол әлеуметтануды пән 
және зерттеу саласы ретінде жұмылдыруға мүмкіндік 
берді. Бразилиядағы әлеуметтанудың тереңдей түсуі бүкіл 
әлемнің интернационалдануымен астасып жатты. 2006 
жылдан бастап пән жоғары мектепте міндетті болды, бұл 
әлеуметтанушылар үшін еңбек нарығын кеңейтті. Осы еңбек 
нарығы негізінен жоғары және орта мектептерде екенін 
атап өткен маңызды. Басқа секторларда бұл байқалмайды, 
өйткені әлеуметтанушылар көбінесе әлеуметтік мәселелер 
және жоспарлау бойынша мемлекеттік мекемелерде, 
ҮЕҰ мен жеке компанияларда мамандар ретінде жұмыс 
істейді, олардың қызметі басқа гуманитарлық пәндердің 
түлектерімен бірге атқарылады.

Алайда, бұл жетістіктерге 2016 жылғы парламенттік 
төңкерістен кейін қауіп төнді. Әлеуметтану университеттерде 
немесе ЖОО, оның ғылыми-зерттеу қорларына қол 
жетімділігі және т.б. туралы, оның пайдалылығы мен 
маңыздылығына күмән келтіре бастаған билеушілердің 
мақсатына айналды. Жақында әлеуметтануды бразилиялық 

 11

GD 10 / 1 / СӘУІР 2020

ХӘҚ ПОРТО-АЛЕГРЕДЕГІ IV ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ФОРУМЫ

Форумын қарсы алады



 

отбасына қауіп төндіретін түсініксіз «мәдени Марксизмді» 
уағыздады деп айыпталды.

Бұл шабуылдар қауіп-қатер тудырады, және әлеуметтану-
жалғыз емес. 2017 жылы орта мектептің жедел реформасы 
барысында әлеуметтану, философия сияқты факультатив 
пәні дәрежесіне төмендетілді. 2019 жылы қызметке 
келген әсіре оңшыл үкімет мемлекеттік университет 
«пайдалы» немесе басқа сөзбен айтқанда, ветеринария 
сияқты қолданбалы курстарға басымдық беруі тиіс және 
әлеуметтану мен философияны зерттеуге ниет білдірушілер 
жеке университеттерге баруы тиіс деп айта отырып, екі 
пәнге шабуыл жасады. Шабуылдар одан әрі жалғаса түсіп, 
әлеуметтану және философия бойынша бакалавриат, 
сондай-ақ аспирантура шоғырландырылған мемлекеттік 
университет пайдасыз шығын және саяси оппозицияның 
қарсылық ошағы деп тұжырымдады.

БӘҚ Бразилиялық Антропологиялық Қауымдастық 
(ABA), Бразилиялық Саяси Ғылымдар Қауымдастығы 

(ABCP) және Бразилиялық Ғылымды Дамытуға Көмек 
Қоғамы (SBPC) сияқты әлеуметтік ғылымдар саласындағы 
басқа да кәсіби мамандармен бірге фискалдық түзетулер 
үшін елдің мемлекеттік құрылымын демонтаждау саясатына 
қарсы күш-жігерін біріктірді. 1990 жылдардан бастап 
мұндай саясат қолданылған көптеген елдерде, мысалы, 
2000 жылы Аргентинада немесе 2010 жылы Грекияда, 
әлеуметтік және саяси апаттарға алып келген еді.

Бұл тұрғыда Бразилияда ХӘҚ IV форумын өткізу – тек 
әлеуметтанулық білімге ғана емес, сонымен қатар білімнің 
жабайылықпен күресі үшін қосымша кеңістік. Осындай 
варварлық демократияны қорғауға тиісті, бірақ оған аса 
сенімді емес республика институттарының аясы тар діни 
фундаментализм және авторитаризммен ымыраға келуімен 
қатар жүріп отыр.

Баршаңыз қош келдіңіз. Осы күресте еркіндік, демократия 
және әлеуметтік әділеттілік үшін Сіздерге үміт артамыз. 
Еркіндік жоқ жерде әлеуметтанудың болуы мүмкін емес.

Хаттарды Жакоб Карлос Лимаға <jacobl@uol.com.br> жолдауға болады.
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Порто-Алегре күнбатарда. Суретті түсірген Фелипе Валдуга/ Flickr. Кейбір 
құқықтары қорғалған.



 

> Бразилия
   әлеуметтануында:

Гермилио Сантос, Рио-Гранди-ду-Сул Папалық Католик Университеті (PUCRS), Бразилия, ХӘҚ 
IV Әлеуметтанулық форумының Жергілікті Ұйымдастыру Комитетінің Төрағасы (LOC) және ХӘҚ 
Өмірбаян және Қоғам бойынша Зерттеу Комитетінің Президенті (ЗК38), Андре Салата, PUCRS, 
Бразилия, және ХӘҚ IV Әлеуметтанулық Форумы LOC Төрағасының Орынбасары және Эмиль 
Соботтка, PUCRS, Бразилия, және ХӘҚ IV Әлеуметтанулық Форумының LOC Бағдарламасының 
Үйлестірушісі

>>

Бразилия әлеуметтануындағы қазіргі жағдай 
ақылға сыйымсыз: бір жағынан институттану, 
өнімділік және әртараптандырудың жоғары 
деңгейі; екінші жағынан, әсіресе мемлекеттік 

шенеуніктер тарапынан, пәннің қоғамның дамуы үшін 
қосқан үлесі мен өзектілігін ашықтан ашық мойындамауға 
талпыныс жасау. Бұл – Халықаралық Әлеуметтанулық 
Қауымдастықтың (ХӘҚ) басты шарасын Бразилия алғаш 
рет қабылдайтын сәттің сезімтал реңкі: 2020 жылдың 
14-18 шілдесінде Рио-Гранде-ду-Сул (PUCRS) Папалық 
Католик Университетінде, Порто-Алегреде өтетін ХӘҚ 
IV Әлеуметтанулық Форумы. Бразилиялықтардың ХӘҚ-
на бүйрегін бұрып тұруы жаңалық емес және соңғы 

Қысқаша шолу

Риу-Гранди-ду-Сул Папалық католик университеті IV Әлеуметтанулық 
форумның өтетін орны. Суретті түсірген Марсело Трасел/ Flickr. 
Кейбір құқықтары қорғалған.
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онжылдықтарда тұрақты түрде артып отыр, бұған Фернандо 
Энрике Кардозоның қауымдастық 1948 жылы құрылған 
күннен алғашқы және латын америкалықтардан жалғыз 
төраға болуы айғақ. Осындай қиын жағдайда Форумға 
жергілікті әлеуметтанушыларды тартудың өзектілігі арта 
түседі.

Бразилия әлеуметтанушылары алғаш рет сахнаға шығып, 
білімнің түрлі салалары көмегімен ұлттық бірегейлік 
туралы мәселені көтерді. Этникалық және нәсілдік 
мәселелер, әсіресе, ақ нәсілді еуропалықтардан, құлдыққа 
жегілген қара нәсілді африкалықтардан және байырғы 
аборигендерден тұратын, яғни жергілікті халықтың 
құрамы тұрғысынан қарастырылды. Әлеуметтанушылар 
арасында этникалық және нәсілдік мәселелер мен 
жаңғырту тұрақты пікірталастар өзегі болып қалғанына 
қарамастан, классикалық авторлардың ықпалы мен 
эмпириялық зерттеулерді қолдаудың артуы соңғы 
онжылдықтарда ұлттық әлеуметтануды әртараптандыруға 
және дамытуға көмектесті. Әскери режим кезінде (1964-
1985) әлеуметтану профессорларының жас буыны елден 
кетуге мәжбүр болғанда, кенеттен әлеуметтану бойынша 
аспиранттарға арналған бірнеше бағдарлама құрылды, 
ғылыми журналдарды ашу ұсынылды және олар жарық 
көрді.

Әлеуметтік теңсіздік мәселесі үнемі көптеген 
Бразилиялық әлеуметтанушылардың назарын негізгі 
мәселе ретінде аударады. Мысалы, Бразилиядағы 
қоғамдық ғылымдардың негізін қалаушылардың бірі 
Жильберто Фрейре, әлеуметтік тәртіп өзінің құрылған 
сәтінен бастап Бразилиялық қоғамды сипаттайтын 
таңқаларлық антагонизмдерде өзін теңдестіру мүмкіндігі 
туралы мәселені көтерді. Сонымен қатар үлесі баға 
жетпес Флорестан Фернандес сол уақыттағы өз шәкірті 
Фернандо Энрике Кардозо сияқты әлеуметтанушылармен 
қатар, – теңсіздіктің және стратификацияның айқын 
көне формалары жаңғырту процестерін бастан өткізуі 
мүмкін деген күрделі және көлемді зерттеулер орындады. 
Теңсіздіктің жоғары және тұрақты деңгейін Бразилия 
қоғамының негізгі тарихи тұрақты атрибуты деп санауға 
болатынын ескере отырып, осы мәселелерге баса назар 
аударылғаны сөзсіз ақталды.

1984 жылдан кейінгі демократияландыру кезеңі 
азаматтық және саяси белсенділік құқығын талап ететін 
қоғамдық қозғалыстардың өрлеуіне мүмкіндік берді. 
Демократия мен әлеуметтік әділеттілік тығыз байланыста 
болды. Осы мәселелермен өздерінің зерттеу саласында 
жиі айналысып жүрген әлеуметтанушылар аталмыш 
тақырыпты жақсы игерді. Осылайша, ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы мақалалардың басым бөлігі сипаттайтын 
теңсіздіктер туралы жұмсақ баяндаудың шеңберінен 
шығып, бразилиялық болмысты мұқият әлеуметтанулық 
талдауды қажет ететіні таңқаларлық емес. 2013 жылғы 
наразылық секілді оқиғалар негізінен үкіметтің 
экономикалық саясатына қарсы бағытталған және барлық 
кейінгі саяси шерулер бразилиялық қоғамның оны сипаттау 
үшін пайдаланылған антагонизмдердің теңгерімінен 
алыс екенін көрсетеді, бұл әлеуметтанушыларды үнемі 
өзгерістегі шынайылықты түсінуге мәжбүрлейді.

Сондай-ақ, Бразилиядағы әлеуметтік шынайылық көп 
өлшемді және сектораралық көзқараспен назар аудару 
қажеттілігімен қатар неғұрлым күрделі талдау құралдарын 
талап етеді. Мысалы, ақ нәсілділермен салыстырғанда, 
қара нәсілділер бразилиялық еңбек нарығында 40% аз ақша 
табады және эмпириялық зерттеулер табыс жынысына, 
аймағына, табына және т.б. байланысты өзгеріп жатқанын 
көрсетіп отыр. Стратификацияның әр түрлі принциптері 
қалай өзара әрекеттесетінін ескерсек, Бразилия қоғамы 
заманауи теңсіздіктің тереңдей түскен күрделілігін талдау 
үшін өте қызықты үлгі екені сөзсіз. Мұндай әлеуметтік 
мәселелердің өзектілігі Бразилия әлеуметтануының 
қоршаған орта мәселелеріне деген әлі де бәсеңдей қоймаған 
қызығушылығымен байланысты болуы да әбден мүмкін.

Бүгінгі тәжірибеміздегі жаһандық әлеуметтануда 
бразилиялық қоғамдағы көкейкесті мәселелер әлемдік 
ұжымдық жоба аясындағы неғұрлым кең нақтылықтың 
бір бөлігі ретінде зерттелуі тиіс. Жоғарыда сипатталған 
осы іспеттес мәселелер жақында көптеген басқа елдерде 
де талқыланды және Уолл-стритті басып алу қозғалысы 
сияқты таяудағы саяси оқиғалар қоғамның қазіргі уақытта 
демократияландыру, белсенділік және теңсіздік мәселесіне 
көбірек көңіл бөлетінін көрсетеді. Біз Бразилиялық 
әлеуметтану осы пікірталасқа үлкен үлес қосатынына және 
біздегі нақтылық осы эмпириялық мәселелерді талдау 
үшін ынталандырушы негізді қамтамасыз ететініне күмән 
келтірмейміз.

Еліміздің әр аймақтарынан келген жас зерттеушілердің 
алты мақаласынан тұратын топтама әлеуметтанулық 
саладағы нағыз жемісті ұлттық ғылыми өндірістің 
үлгісі. Бұл толық жинақ болмаса да, бар жұмыстың 
сапасын және тақырыптық, теориялық және әдіснамалық 
тәсілдердің саналуандығын көрсетеді. Осы және көптеген 
басқа да мүдделі әлеуметтанушы қауым Бразилиялық 
Әлеуметтану Қоғамы (БӘҚ) және PUCRS серіктестесе 
отырып ұйымдастырған ХӘҚ Форумы кезінде өтетін 
пікірталастарға қатысады.

Хаттарды Гермилио Сантосқа <hermilio@pucrs.br>,
Андре Салатаға <andre.salata@pucrs.br>,
Эмиль Соботткаға <esobottka@pucrs.br> жолдауға болады.
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> Институттанған
балалық туралы
әңгімелер
Веридиана Домингос Кордейро, Сан-Паулу Университеті, Бразилия, ХӘҚ Өмірбаян мен қоғам 
жөніндегі зерттеу комитетінің мүшесі (ЗК38)

Ә скери диктатура тұсында (1964-1985 жылдар) 
Бразилия саяси қудалау, ұстау, күштеу, цензура 
және жоғалып кетудің ғана емес, сонымен 
қатар маргинал және қаңғыбас балаларды 

бақылауға мәжбүрлеудің куәсі болды. Осыған байланысты 
үкімет балалар мен жасөспірімдерге қатысты мемлекеттік 
саясатқа толығымен жауапты Кәмелетке толмағандар 
әл-ауқатының Ұлттық Қорын (FUNABEM) құрды. FU-
NABEM жұмыс істеп тұрған тәртіптік институттарды 
біріктірді және кедей балалар мен жасөспірімдерді ұстауды 
күшейтті. Жабық мекемедегі оқшауланған балалық шақ 
осы бұрынғы қамауда болғандардың стигматталған ересек 
өміріне бастау болды. Арада ондаған жылдар өткеннен 
кейін олардың кейбіреулері өздерінің ауылдағы өмірінің 
бұрынғы тәжірибесін, заңдастырылған мәжбүрлеуді, 
болашаққа деген сенімсіздікті, бала еңбегін, ерлерге тән 
әлеуметтену мен тәртіпті еске алу үшін әлеуметтік желілер 
және жыл сайынғы жиындар арқылы қайта қауышты және 
бірікті.

Бұрынғы тәртіптік институттардың тұтқындары уақыт 

және идентификациямен жұмыс жасау үшін құрған 
процессуалдық мнемоникалық тәжірибенің динамикасын 
түсіну үшін біз жадыда сақтаудың әлеуметтанулық 
теорияларын тұжырымдайтын теориялық шеңберді 
қабылдадық. Төрт жыл бойы біз жадыда сақтау процестерін 
реляциялық тұрғыда, ақыл-ой, әлеуметтік қатынастар мен 
артефактілерді зерттеу мақсатында олардың көп домендік 
әрекеттестігі туралы мәліметтер жинадық. Деректерді 
жинау терең сұқбат пен дәстүрлі этнографиядан бастап, 
нетнографияға дейін болды. Уақыт өте келе, біз олардың 
өткен тәжірибелерін қалай интерпретацияланатынын 
түсіндіру үшін осы әңгімелер жинағында герменевтикалық 
жұмыстар жүргіздік.

Өткен шақ және олардың өзара әрекеттесуіндегі өзгерістер 
олардың кім болғанын/екенін және олардың өткендерін 
қалай түсінетіндіктерін анықтау үшін қолданатын 
интерпретация үшін өте маңызды деп тұжырымдаймыз. 
Олардың арасында кеңінен мойындалған әңгімелер 
оқиғалардың интерпретациясын тым әсірелейді. Әңгімелер 
әдетте күрделі оқиғаларды жасырады, ал әңгімелер өмірлік 

Кәмелетке толмағандарға арналған 
Ауылшаруашылығы институты, Бататай, Сан-
Паулу штаты, Бразилия. Ұсынған: Веридиана 
Домингос Кордейро

>>
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жетістіктерге негізделген жалпы сюжетке біріктіру үшін 
жаңа мағыналар пайдаланылған. Олардың әңгімелерімен 
қатар, үш жағымсыз элемент оң деп түсіндірілді: ата-
аналардың альтруизмнен бас тартуы; институттық күштеу 
заңды; Институт ішіндегі мәжбүрленген балалар еңбегі 
шабыттандыратын тәжірибе.

Мнемоникалық қоғамдастықта болу, кейбір интер-
претациялар басқаларға қарағанда, басымдау деген 
мағынада растау желісін жасайды. Өткеннің сезімдері 
біршама азая түседі, өйткені егер желідегі басқа адамдар 
оны растамаса, басқаша түсінік уақыт өте келе бұзылады. 
Өмірбаяндық әңгімелер жеке естеліктерге негізделсе де, 

оларды жалпы объектив арқылы түсіну әрекеті бұрынғы 
тұтқындарды өз оқиғаларын жан-жақты, позитивті және 
интеграцияланған өмір тарихына бейімдеуге итермеледі. 
Осы өмір тарихындағы сансыз азап шегу (отбасылардың 
бөлінуі, тұрмыстық зорлық-зомбылық, оқшауланған 
балалық шақ және стигматталған өмір (және олардың 
кейбіреулері) табысты жолға қадам ретінде көрсетіледі. 
Институт оларға диктаторлық институттар ұсынатын 
құндылықтарды, әсіресе ережелерді сыни бағаламауды 
білдіретін тәртіп арқылы мінез-құлықты қалыптастыру 
жолдарын көрсетті. Осы мнемоникалық қоғамдастықта 
жалпы әңгіме құрастыру өткенге қатыстылық және 
басқалардың осыны мойындауы сезімін қалыптастырды.

Хаттарды Веридиана Домингос Кордейроға 
<veridiana@uchicago.edu> жолдауға болады.
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Кәмелетке толмағандар мекемесіне келген 
бұрынғы қамалушы. Ұсынған: Веридиана 
Домингос Кордейру.



 

> Бразилиядағы
Густаво Конде Маргаритес, Риу-Гранди-ду-Сул федералдық институты, Бразилия

З аманауи Бразилия мемлекеті қайта құрылым-
далғаннан кейін әлеуметтік көмек бір тәртіпке 
келтірілмеді және мемлекетке аса құлықты бола 
қоймады. Осы саладағы бастамалар филантропия 

және қайырымдылық идеяларына бағытталды. Бұған 
қоса бразилиялық үкімет әлеуметтік көмек шараларын 
әлеуметтік қамтамасыз ету ретінде қолданды, осылайша осы 
екі сектор арасындағы шекара жойылды. PhD аясындағы 
зерттеулеріме негізделген осы мақаламда әлеуметтік құқықтар 
тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып, әлеуметтік көмекті 
саясат секторына қайта құруға мүмкіндік берген институттық 
өзгерістер талданады. Осы процесті екі кезеңге бөлуге болады: 
біріншісі – Федералды конституцияны әзірлеу (1986–1988 
жылдар), екіншісі – Әлеуметтік көмек туралы Негізгі заң 
(1991–1993 жылдар). Осы кезеңдердің әрқайсысында саясаттың 
жаңа секторының қалыптасуына алып келген мәселе бойынша 
мемлекет қабылдаған тарихи үлгідегі өзгерістерді қалаған 
әртүрлі ұжымдық акторлар болды.

Бірінші кезеңде бразилиялық әлеуметтік көмек жүйесін 
реформалауға мүдделі болған федералдық бюрократтардан 
құрылған сараптамалық топ қатысуының негізінде әлеуметтік 
қамтамасыз ету саласында болған қарқын институттық 
өзгерістерге өз үлесін қосты. Олардың мақсаты барлық 
азаматтардың құқықтары және мемлекеттің кепілдігі ретінде 
әлеуметтік қорғау түсінігіне негізделген жаңа жүйені құру 
болды. Олар әлеуметтік қамтамасыз ету саласына кірмейтін 
азаматтар әлеуметтік қорғаудың басқа түрлерімен қамтылатын 
жаңа үлгідегі әлеуметтік көмек маңызды рөл атқарады деп 
болжады.

1988 жылы Құрылтай жиналысының мүшелері Бразилия 
Федералдық Конституциясының промульгациясын тойлауда. 
Ұсынған: Agência Brasil /мұрағат. 

Екінші кезең академиялық және кәсіби әлеуметтік жұмыс 
саласындағы мамандар мен кәсіби мамандардан құралған 
топтың пайда болуымен сипатталды. Федералды конституция 
қабылданбай тұрып, бұл мамандар процеске тартылмаған еді. 
Академиялық сала және әлеуметтік жұмыс мамандығынан 
акторлардың біртіндеп интеграцияланауын осы секторлардағы 
адамдардың мемлекетпен қарым-қатынасы көрініс табатын 
әдісті өзгерткен теориялық трансформациямен түсіндіруге 
болады. Марксизмге структуралистік көзқараспен таралған 
мемлекеттің әрекеті буржуазиялық қоғамды қайта өндірудің 
құралы деген идея ұзақ уақыт бойы басым болды. Осы теориялық 
түсінік 1980 жылдардағы мемлекетті гегемониямен күресу 
үшін кеңістік ретінде қарастырған Грамши перспективасының 
күшеюі негізінде әлсірей бастады. Бұл қайта бағыттау осы 
саладағы мамандар мен зерттеушілердің бұрын сақтықпен 
қарастырылған мемлекеттік саясат және әлеуметтік жұмысқа 
қарым-қатынасын өзгертті. Осы құрылымның теориялық 
трансформациясының нәтижесінде әлеуметтік жұмыс бойынша 
ғалымдар мен мамандардың саясаттың әртүрлі секторлары 
ретіндегі әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз етудің 
бөлінуін насихаттау жөніндегі негізгі топ құрылды.

Зерттеу нәтижелері Бразилиядағы саясат секторы ретінде 
әлеуметтік көмекті қалыптастыру әскери диктатураның аяқталуы 
мен жаңа демократиялық тәртіп пен әлеуметтік қамтамасыз ету 
және әлеуметтік жұмыс салаларымен байланысты топтардың 
әрекетінің қалыптасуы сияқты Бразилияның әлеуметтік 
саясатының динамикасына қатысты сыртқы факторларды 
үйлестірудің негізінде мүмкін болғандығын көрсетеді.

Хаттарды Густаво Конде Маргаритеге 
<gustavo.margarites@gmail.com> жолдауға болады.

әлеуметтік көмек – саясат секторы
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> Порто-
   Алегреде

Присцила Сусин, Рио-Гранди-ду-Сул қаласындағы Папалық католик университеті, 
Бразилия

>>

Бразилия қалаларының басым көпшілігінде тұрғын 
үй тапшылығы, атап айтқанда, қара нәсілді 
әйелдерге көбірек әсер ете отырып, халықтың 
әлеуметтік әлжуаз топтарына ықпал етеді. Қала 

орталықтарындағы қараусыз қалған ғимараттарды басып алу 
арқылы әлеуметтік функциясы жоқ бірқатар жылжымайтын 
мүліктердің бар екенін көрсете отырып, қалалық жерлерде 
тұрғын үйге қатысты әлеуметтік қозғалыстарының етек 
жаюы (қоныстану қозғалыстары) 1980 жылдардан бастап 
жаңа саяси бастамаларды тудырды. Айта кететіні, бұл 
кеңістіктерде тұратындардың көпшілігі – әйелдер, олар 
нормативті-құқықтық және күнделікті өмірде кездесетін 
көпөлшемді сегрегацияға ұшырайды. Менің PhD зерттеуім 
осы әйелдердің саяси топтасқан топтарға кіргенге дейін 
және кейін, сонымен қатар бос ғимараттарға көшкенге дейін 

және кейін баспана үшін күресінің интерпретациясы мен 
тәжірибелерін түсінуге тырыса отырып, олармен уақытша 
диалог құруға бағытталған.

> Интерпретациялық және өмірбаяндық тәсіл

Зерттеу жұмыстары Рио-Гранди-ду-Сул астанасы Порто-
Алегреде 2015-2018 жылдар аралығында жүргізілді. 
Синхронды және диахрондық өмірбаяндық мәліметтерге 
сүйене отырып, қала орталығындағы екі бос ғимаратта 
тұратын әйелдермен ішкі бақылаулар және өмірбаяндық 
сұқбат жүргізілді. Саяси және күнделікті өмір туралы ұдайы 
түсінік қалыптастыру мақсатында эмпириялық жұмыстар 
әлеуметтік қозғалыстың күн тәртібі туралы апта сайын дерлік 
хабардар болып отырды.

әйелдердің қалалық баспана 
үшін күресі

Присцила Сусин Порто-Алегре орталығында орналасқан, негізінен 
әйелдер жұмыс жасайтын, заңсыз салынған ғимараттың шатырына 
қарап тұр, 2019 жыл. Ұсынған: Присцила Сусин.
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Қолданылған әдіснама эпистемологиялық тұрғыда 
Альфред Шюцтің әлеуметтануымен, әсіресе оның 
«релевантты жүйе» тұжырымдамасы және шынайылықтың 
күнделікті әлеуметтік құрылымдаудың типтілігіне қалай 
қол жеткізуге болатындығы туралы нақты тұжырымдалған 
ұғымдар жиынтығымен (сонымен қатар Бергер мен 
Лукманға сүйене отырып) қолдау тапты. Габриэл Розентал 
жасаған өмірбаяндық әдіс, сұқбаттасқан 23 әйелдің берілген 
әлеуметтік және тарихи контекстегі интеракциясы туралы 
өмірбаяндық тәжірибесін қалпына келтірудің практикалық 
құралдарын қамтамасыз етті.

> «Дәстүрлі» және «саясиландырылған» символдық 
алаңдар арасында

Негізгі тұжырымдардың ішінде осы зерттеулердің 
кейбір әдіснамалық шектеулерін шешу үшін эмпириялық 
негізделген перспективаны ұсына отырып, мәселенің тұрғын 
үй мен гендер тұрғысынан өзара байланысты екенін тану 
ойластырылған. Сұқбат алушылардың релеванттылық 
жүйесін қайта құрылымдау әдетте алдын-ала берілген сарап-
тамалық категориялар арқылы қолжеткізу мүмкін емес 
тежеу, қарсылық және иемдену элементтерін анықтауға 
себеп болды.

Күнделікті өмірдегі иерархиялық мәдениетке назар аудара 
отырып, әлеуметтік қозғалыстар ұйымының сипаты, сондай-
ақ әйелдердің «күрес» процестеріне тең дәрежеде саяси қатысу 
мүмкіндігін төмендететіні анықталды. Алайда, жаңа саяси 
көріністердің ұдайы дамуы зерттеу жұмыстары барысында 
байқалғандай, негізінен жақындағы келіспеушіліктер және 
гендерлік қатынастардың дәстүрлі реттеу қағидаларының 
өзгерістермен байланысты.

Сонымен қатар, «дәстүрлі» және «саясиландырылған» 
символдық алаңдар интерпретацияларының латентті 
қабаттасуы өмірбаяндық талдау барысында да қайта-қайта 
кездесіп отырды. Өздерінің қаладағы заңсыз жолда болуын 
сұқбаттасушылар күтілетін гендерлік рөлдер (ана мен үй 
жұмысы) мен жаңа саяси түсініктер (тиісті тұрғын үй және 
құқықтары ретінде қалаға қолжетімділік) арасындағы 
қайталанатын қақтығыстар негізінде түсіндіреді. Өзін-
өзі презентациялау ресурстарының екі түрі де моралдық 
капиталды қалыптастыратыны анықталды, дегенмен 
бірінші сыртқы және кеңінен заңдастырылған таптық 
құндылықтармен, ал екіншісі – ішкі күрес саясатымен 
байланысты, нәтижесінде тұрғын үй қозғалысын «құрал» 
және «ақыры» ретінде ықтимал тұжырымдамаға әкелді.

 
Хаттарды Присцила Сусинге <pri.qsusin@gmail.com> жолдауға болады.

Порто-Алегре орталығында заңсыз салынған ғимарат қабырғасында 
«Қала орталығы халыққа тиесілі» деп жазылған граффити, 2018 жыл. 
Ұсынған: Присцила Сусин.
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> Ресифидегі
   зорлық-былықты

Рикардо Калдас Кавалканти, Пернамбуку Федералдық университеті, Ресифи, Бразилия, 
Латын Америка әлеуметтанушыларының қауымдастығы (ALAS)

>>

Ресифи, Бразилия, 2019 жыл. Ұсынған: Рикардо Калдас Кавалканти.

бейресми басқару, Бразилия
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Л атын Америкасының сайлау құқығынан 
айырылғандар кеңістігіндегі зорлық-
зомбылықты басқару немесе (ресми және 
бейресми) реттеу туралы мәселе көп жылдан 

бері әлеуметтанулық зерттеулердің пәні. Бұл – Ресифидің 
(Бразилия) оңтүстік бөлігінде орналасқан қауымдастықта 
мемлекеттік мекемелердің араласуынсыз зорлық-
зомбылықтың қалай реттелгенін талдау және түсіну 
мақсатында әзірленген магистрлік диссертациямның пәні 
болған зерттеу. Тәжірибелік тұрғыдан зорлық-зомбылықты 
мемлекеттік емес реттеу оларға (мемлекеттен тыс немесе 
қарсы) келісім мен шешімдер қабылдауға мүмкіндік 
беретін жергілікті субъектілер арасындағы ымыраны 
қалыптастыруды білдіреді. 

Зерттеудің негізгі гипотезасы полиция ұйымдарының 
қызметі және бразилиялық контексте қылмыстық сот 
төрелігі жүйесінің заңдылығының болмауы зорлық-
зомбылықты басқарудың баламалы түрлеріне сұраныс 
тудырады. Жергілікті зорлық-зомбылықты реттеуге 
монополиялаушы тәжірибені шоғырландыруға кедергі 
келтіретін есірткі нарығының фрагментациясы, сондай-
ақ жергілікті субъектілердің адам өлтіру статистикасына 
әсер етуге қабілетті бейресми желілерінің болуы сияқты 
маңызды айнымалылар динамикасы тікелей ықпал етеді. 
Бұл зерттеуде мынадай деректерді жинау стратегиясы 
болды: этнография (мен Ресифиде табысы төмен  
қауымдастықта бес ай өмір сүрдім), ондаған ресми 
және бейресми жартылай құрылымдалған сұқбат және 
қатысушылардың қатысуынсыз бақылау.

Жалғасып отырған зерттеудің негізгі қорытындысы 
мынау деген ой түйдім – қарастырылып отырған 
қоғамдастықта әскери полицияның (ӘП) әрекет ету 

тәсілі тәртіпті қамтамасыз етудің балама түрлерін іздеу 
қажеттілігінің негізгі себебі деген оймен келіспеймін.
Қоғамдастықта әскери полиция жауапкершілікке аса мән 
бермеуде, олар орынсыз күш қолдану және тұрғындарға 
шектеулер қою секілді іс-әрекеттерімен күнделікті тәртіпті 
бұзады. Ал, сот жүйесіне келетін болсақ, ол қақтығыстарды 
реттеуде тиімділігі мен легитимділігі төмен институт.

Зерттеудің неғұрлым маңызды қорытындысы – 
қауымдастықтағы зорлық-зомбылықты реттеу моделін 
тұрғындар арасында салыстырмалы түрде легитимдігі бар 
жергілікті субъектілер айқындауы немесе бекітуі болуы 
мүмкін. Осы процесте, мысалы, мафия (Gambetta, 1993) 
немесе Primeiro Comando da Capital (PCC) жағдайындағы 
(Feltran, 2010) сияқты тұрақты тіркелген әлеуметтік іс-
әрекеттер мен рөлдерді алдын ала реттейтін жүйе жоқ. 
Бұл жерде Бургу (2003) және Венкатеш (2009) зерттеген 
жағдайлардағыдай жергілікті қылмыстық топтың рөлі де 
жоқ.

Бұл әрекеттер зорлық-зомбылық санын қысқарту 
арқылы ұзақ мерзімді өзгерістерге ықпал етпесе де, 
олар айқын функциялығын көрсетеді, өйткені мұндай 
әрекеттер полиция іс-қимылынан гөрі заңды түрде 
зорлық-зомбылыққа бақылауды қамтамасыз етеді. 
Келіспеушіліктерді азайту үшін тұрақты негізде емес, 
жанжалдарды жұмсарту үшін арнайы тетік ретінде 
жұмыс істей алады. Реттеуді жүзеге асыратындар негізгі 
тұлғалары әдетте жасырын әрекет ететіндіктен, олардың 
іс-қимылынан тұрғындардың көпшілігі бейхабар. Мұндай 
бастамалар жақтаушылар санын көбейтетін іс-әрекеттердің 
моделі бола алмайтындығы зорлық-зомбылықты реттеу 
саласындағы талаптарды қанағаттандырудың өміршең 
тәсілі болуға кедергі келтіреді.

Сілтемелер:
Bourgois, P. (2003) In search of respect: Selling crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge 
University Press.
Feltran, G. (2010) “Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do 
homicídio nas periferias de São Paulo.” Caderno CRH 23(58).
Gambetta, D. (1993) The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection. Cambridge: 
Harvard University Press.
Venkatesh, S. (2009) Gang leader for a day. London: Penguin UK.

 
Хаттарды Рикардо Калдас Кавалкантиге
<ricardocaldas13@gmail.com> жолдауға болады.
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> Бразилиядағы
   кәсіби 

Лукас Перейра Ван Дер Маас, Минас-Жерайс Федералдық университеті (UFMG), Бразилия

>>

Бразилияда кәсіби сатыда көтерілу және жоғары құзыреттіліктерге 
ие болу енді Сізге еңбек нарығында артықшылыққа жол ашпайды. Е   лдегі жоғары білімді кеңейту және 

демократияландыру арқасында Бразилиядағы 
кәсіби әлем өзгерді. 2000 жылдан 2010 жылға 
дейінгі кезеңде жоғары білімі бар халық екі 

еседен астамға көбейді, оның ішінде дәстүрлі жоғары 
білімге қатысу деңгейі төмен, әсіресе әйелдер, қара нәсілді 
немесе қоңыр сияқты өздерін сәйкестендіретіндер және 
табысы төмен адамдар бар.

Табыс деңгейі жоғары елдерде университеттерге 
қолжетімділікті кеңейту 1960 жылдары басталып, білім 
берудің таза көрсеткішінің 50% астамына жетті, Бразилияда 
бұл тек 1980 жылдары ғана басталды. 2000 жылдан 2010 
жылға дейінгі кезеңде жоғары білім алуға құқығы бар 18-
ден 24 жасқа дейінгі тұлғалардың үлесі 28,4%-дан 48,5% 

теңсіздік
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дейін артты. Алайда жоғары білім алуға қол жеткізген 
адамдардың үлесі 9,1%-дан 18,7% аралығында өзгеріп 
отырды. Оқытудың таза коэффициенті 7,4%-дан 14% дейін 
азайып, 2010 жылы 30% жоғары мәндер тіркелген Чили 
және Аргентина сияқты Латын Америкасының кейбір 
елдерімен салыстырғанда әлі де төмен деңгейде.

Сонымен қатар, еңбек нарығында университеттік білімі 
бар жаңа мамандардың пайда болуы тиісті сұранысқа 
сәйкес келмеді. Қазіргі уақытта есепке алу деректерінің 
инфляция сценарийі, яғни жоғары білім беру қажеттілігінің, 
мамандарды еңбек нарығына жеткіліксіз тартудың, 
кәсіби лауазымдар үшін бәсекелестіктің күшеюі мен 
өкілеттіктердің экономикалық девальвациясының үйлесімі 
орын алып отыр. Есепке алу деректерінің инфляциясы 
сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңдіктің сақталмауымен 
ғана емес, сонымен қатар қоғамның әлеуметтік бөлу тетігі 
ретінде құнсызданатын есепке алу деректерінің көмегімен 
артықшылықтарды жасау қабілетінің төмендеуімен де 
байланысты.

Менің докторлық жұмысым кәсіби топтардың 
әлеуметтік базасын кеңейту және бір мезгілде өкілеттіктің 
девальвациясы кәсібилікке негізделген әлеуметтік 
стратификация процестеріне, әсіресе орта тапқа 
байланысты позицияларды сақтау және иеленуге қалай 
ықпал еткенін түсінуге бағытталды. Менің зерттеуім 
1991 және 2010 жылдар аралығында кәсіпаралық және 
кәсіпішілік ұйымдар арасындағы теңсіздікті эмпириялық 
талдау жасай отырып, денсаулық сақтау саласындағы екі 
мамандық траекториясына бағытталды – медицина және 
күтім.

Ашық дереккөздерден алынған демография, жоғары 
білім беру және еңбек нарығы туралы мәліметтер 
іріктеудегі 217 дәрігер мен 222 медбикені құраған 
онлайн-сауалнама арқылы жиналған бастапқы деректерге 
қосымша пайдаланылды. Траекториялар бірнеше рет хат 
алмасу және кластерлік талдау жолымен эмпириялық 
ұйымдастыру мақсатында айнымалылар айналасында 

кәсіби кеңістікті ұйымдастыру мақсатында құрылды, олар 
шығу тегі, кәсіби оқыту, жұмыс жүргізу сияқты әртүрлі 
жеке бағдарларды сипаттайды. Талдау кәсіби кеңістікті 
оның агенттерінің позициясынан, бөлімшелерінен және 
орын ауыстыруынан түсіндіруге мүмкіндік берді.

Кем дегенде төрт қорытындыны көрсету керек: (i) 1991 
жылдан 2010 жылға дейінгі кезеңде жоғары білім беруде 
бос орындарын көбейту нәтижесінде дипломдар мен 
түлектер санының едәуір артуы; (ii) қабылданушылардың 
әлеуметтік базасының, әсіресе әйелдер, әл-ауқаты 
төмен студенттер және өзін қара нәсілді немесе қоңыр 
ретінде сәйкестендіретіндер арасында кеңеюі; (iii) кәсіби 
нарықтардағы ақылы лауазымдар үшін бәсекелестіктің 
күшеюімен орта тап өкілеттілігінің құнсыздануы; және 
(iv) студенттер арасында әйелдер, қара нәсілділер, жастар 
және беделді мамандықтар өкілдері үшін кемшіліктері бар 
көлденең иерархияның ұлғаюы.

Анықталған траекториялар (мүмкін болатын жалғыз 
бағыт болмаса да) кәсіби кеңістіктегі мықты позицияларға 
қол жеткізу үшін отбасындағы мұрагерлік және жоғары 
білім беру жолдарының маңыздылығын көрсетті. 
Мамандарды шығару кезеңі мен жасы, сондай-ақ, 
кәсіпаралық және кәсіби ішкі дифференциацияға да ықпал 
етеді. Гендерлік сегментацияның да рөлі бар, өйткені 
әйелдердің капиталдандырылуы жоғары траекторияларға 
қатысуы төмен. Кәсіпаралық және кәсіпішілік 
айырмашылықтар кәсіби кеңістіктегі теңсіздікті ұдайы 
өндіреді және күшейтеді. Мұндай айырмашылықтар 
респонденттердің таптық қабылдауында да байқалады.

Қысқаша айтқанда, Бразилиядағы кәсібилікке ашықтық 
1991 жылдан 2010 жылға дейін кәсіби кеңістікті 
өзгертті, ол капиталдандырылған және тең емес болды. 
Дегенмен, оның ішкі құрылымы кәсіби және кәсіпаралық 
айырмашылығы тұрғысынан өзгерген жоқ, алайда бұл 
ретте әлеуметтік сатыда көтерілу қозғалысы кеңейгенмен, 
кәсіпқойлық жоғары лауазымдарды ұдайы өндіру тетігі 
ретінде сақталады.

Хаттарды Лукас Перейра Ван Дер Массқа
<lucaswander@hotmail.com> жолдауға болады.
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> Рио-де-Жанейродағы орта тап

Изабел Виейра, PPCIS/UERJ (Рио-де-Жанейро мемлекеттік университеті), Бразилия

>>

траекториялары
Арбу иллюстрациясы. 
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2000-шы жылдары Бразилияда халықтың кіріс және 
тұтыну деңгейі артқан қолайлы экономикалық 
кезең орын алды. 2014 жылы елде негізінен 
жұмыс орындарынан айырылу және ақшаның 

құнсыздануы салдарынан болған күрделі саяси және 
экономикалық дағдарыс тереңдей түсті.

Әлеуметтік мобилдік процестерін және жаңадан орын 
алған дағдарыстың орта таптың өміріне тигізген ықпалын 
түсіну үшін Рио-де-Жанейродағы Pechincha ауданындағы 
кондоминиумның 28 тұрғынымен жеке тереңдетілген 
сұқбат және қатысушыларды бақылау әдістерінен тұратын 
сапалы зерттеу жүргізілді.

Зерттеуге қатысушылар өздерін әлеуметтік құрылымдағы 
жиі «орта тап» немесе осыған ұқсас терминдермен 
аталатын аралық қабатқа жатқызады.

Респонденттер өздерінің көтерілгенін және құлдырағанын 
мойындайды. «Мен орта мектепте оқыдым. Жоғары тап 
өкілімін демеймін, бірақ мен соған жақын болдым десем 
де болады, ал бүгін мен төменгі таптың өкілімін», – деп 
атап өтті Игорь (42 жаста, көлік жүргізуші). Жалпы пікір 
мынадай: серпіліс кезеңі бос қиял болды, себебі оның нық 
саяси, экономикалық және әлеуметтік негізі болған жоқ.

Зерттелініп отырған топтан көрініс тапқан өркендеу 
кезеңінде тұтынуды өлшеу әлеуметтік жіктелу 
процестерінің қозғалтқыш күшіне айналды. Қазіргі 
уақытта, экономикалық дағдарысқа тап бола отырып, олар 
тауарлар қанағаттанғысыз символдық шекараға айналуы 
үшін өз тұтыну үлгілерін қысқартуы тиіс: «Халықтық 
тұтыну тауарлары адамның өмір сапасы өскендігі туралы 

бұрыс түсінік береді» (Артур, 46 жаста, әскери-әуе 
күштері); «Менің ойымша, орта тапты көп жарнамалайды. 
Бұл саяхаттауды ынталандырады, бірақ Сіз саяхатқа 
шығасыз, қайтып келген соң өзіңіздің шынайы өміріңізге 
ораласыз [күлді]» (Гилмар, 64 жаста, сатушы).

Сұралғандар олардың отбасында ата-аналары 
балаларының өзіне қарағанда, білімдері жоғары болады деп 
күтетіндігін мәлімдеді. Бұл ата-аналар балалары жекеменшік 
оқу орындарындағы бастауыш және орта мектепке баруы 
үшін нағыз «құрбандыққа» барады. Құндылықтарды және 
әрекет үлгілерін тасымалдау – мемлекеттік мектептерден 
бас тартудың негізгі факторларының бірі: бұл әртүрлі білімі 
бар басқа балалармен өмір сүру мәселесі, дұрыс па?! Бұл – 
аса маңызды мәселе» (Илза, 47 жаста, жұмыссыз, күзетші).

Сұралған адамдар өздерінің әлеуметтік мәртебелерінің 
сақталатындығына аса сенімсіздік танытады, осы 
тұрғыдан жекеменшік мектеп белгілі бір тапқа кірудің бір 
уақытта символы да, құралы да болады: «Мүмкін менің 
балам мемлекеттік мектепте оқуы керек шығар, сол кезде 
мен өзімді басқа тап өкілі ретінде қарастырамын. Бұл 
әдеттегіден тыс жайт болады!» (Лара, 42 жаста, жұмыссыз, 
күзетші).

Орта таптың жинаған байлығы жоқ, олардың тек білімі 
мен жұмыс дағдылары бар. Осы капиталды әр ұрпақ сайын 
жаңартып отыру қажет, бұл күш салуды және шынайы 
адалдықты талап етеді. Қазіргі дағдарыс жағдайында өз 
жағдайын жақсартудың көкжиегін көру мүмкіндігінің 
жоқтығына қарамастан, осы орта тап өзінің әлеуметтік 
жаңғырту жобасының кепілдігі ретінде балаларына үміт 
артады.

Хаттарды Изабел Виейреге <representar.mg@hotmail.com> жолдауға болады.
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> Үнемдеу:
Мария Петмезиду, Фракия Демокрит университеті, Грекия, Ана Гийен, Овьедо 
университеті, Испания, Эммануэль Паволини, Мачерат университеті, Италия

Ұжымдық ұсынылатын қызметтер кө-
леміндегі және олардың құқығын 
анықтайтын шарттардағы кез келген 
өзгерістер әмбебаптылық сызбасын және 

ынтымақтастықтың негізін қалаушы үлгісін айтарлықтай 
өзгерте алады. 1970 жылдардың соңы – 1980 жылдардың 
басынан бастап Италия, Испания, Португалия және 
Грекияда денсаулық сақтаудың әмбебап жүйелері бар. 
Бірақ соңғы екі ел өзінің «толық емес» әмбебаптығымен 
ерекшеленеді, өйткені қызмет көрсетудегі теңсіздікті 
қолдайтын аралас көмек түрі таяудағы уақытқа дейін 
сақталды. Бұл жекелеген әлеуметтік топтар үшін ұлттық 
денсаулық сақтау жүйесін әлеуметтік медициналық 
сақтандырумен және жоғары жеке шығындармен 
біріктіреді. Қаржы дағдарысы барлық төрт денсаулық 
сақтау жүйесіне ауыр зиян келтірді, бұл Грекиядағы ең 
терең және ұзақ кезең.

Дағдарыс пен қатаң үнемдеу денсаулық сақтаудың төрт 
жүйесін әмбебаптылық ауқымы мен мазмұны саласын 
айтарлықтай өзгерту жолында түсіре алды ма? Қысқа 
жауаптың мәні – мәліметтер әлі күнге дейін бұл бағытты 
айқын көрсетпейді. Соңғы онжылдықта төрт елде де 
шығындар үлесін ұлғайту (негізінен фармацевтикалық 
препараттарға), провизия тізіміндегі өзгерістер 
және материалдық және адам ресурстарын қысқарту 
сияқты бірқатар ұқсас стратегиялар іске асырылды. 
Алайда, емделушілерге күтім жасау құнын белгілеп, 
қызметтерге қолжетімділік теңсіздігін күшейткен бұл 
шаралардың нәтижелері төрт ел арасында айтарлықтай 
айырмашылыққа ие. Бұдан басқа, егеменді борыштың 
аса күрделі дағдарысына тап болған (және құтқару 
бағдарламасына кірген) Грекия мен Португалияда сыртқы 
және ішкі қысымның бірігуі жүйенің бөлшектенуіне 
қарсы күресу, ашықтықты арттыру және мемлекеттік 
қызметтердің шағын көлеміне қарамастан, резервтерді 
теңестіруге жәрдемдесу мәселелерін шешуге бағытталған 
елеулі өзгерістерді ынталандырды.

> Мемлекеттік шығындарды қысқарту және 
қанағаттандырылмаған қажеттілік

Дағдарыстың шырқау шегіне жеткен кезеңде (2008-
2013 жж.) Грекияда (салыстыру тұрғысынан сатып алу 
қабілетінің стандарттарымен және 2010 ж. тұрақты 
бағада өлшенетін) халықтың жан басына шаққандағы 
денсаулық сақтау шығындары күрт азайды (шамамен 
30%). Бұл көрсеткіш Португалияда – 12%, Италияда 
– 8%, Испанияда – 3% төмендеді. Кейіннен ол Грекия 
мен Италияда стагнацияға ұшырады, бірақ Испания мен 
Португалияда қалыпты өсу үрдісін қайта жандандырды. 
Алайда, төрт елде де ЕО15 орташа көрсеткішімен 
салыстырғандағы айырмашылық (яғни ЕО-ның шығысқа 
кеңеюіне дейін 15 мүше елден) артта. 2017 жылы Грекияда 
жан басына шаққандағы денсаулық сақтау шығындары 
ЕО15 орташа көрсеткішінің үштен бір бөлігіне дейін 
және Португалияда оның жартысына дейін азайды. 
Бұл Испания мен Италиядағы орташа көрсеткішке 
жақындады. Керісінше, әсіресе 2013 жылдан бастап жеке 
шығындар барлық төрт елде артты, соңғы уақытта олар 
денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығындардың 
40%-дан (Грекияда) 24%-на дейін (Испанияда) құрайды.

Грекия медициналық көмекке қажеттілікті 
қанағаттандырмау бойынша ең жоғары көрсеткіштерге 
негізінен денсаулық сақтауға жұмсайтын шығындардың 
өте аздығы салдарынан жетіп отыр. Бұл елде, әсіресе 
балалары мен қарттары бар, табыс деңгейі орташа 
үй шаруашылықтары да денсаулық сақтау саласында 
қаржылық қиындықтарға тап болады.Демек, жеке 
төлемдер үй шаруашылығының бюджеті үшін «апатты» 
болу тәуекелі жоғары болып қала береді. Испания 
мен Италияда дағдарыс кезінде мамандандырылған 
және стационарлық емді күту уақытының артуы – 
адамдардың денсаулық сақтаудың түрлі деңгейлерімен 
қанағаттануына ықпал ететін негізгі кедергі. Дегенмен, 
Испанияда қанағаттандырылмаған қажеттіліктердің 

>>

Денсаулық Сақтаудағы
Әмбебаптылық Ымырасы?
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деңгейі ең төмен болып қалды. Алайда, осы екі елде 
денсаулық сақтау ресурстарын бөлуде едәуір аймақтық 
айырмашылықтар бар. Бұл солтүстік/орталық өңірлермен 
салыстырғанда оңтүстік өңірлерінде ресурстардың 
жетіспейтіні Италияда айқын.

Грекияда (және белгілі бір дәрежеде Португалияда) 
шектік мәндерді және дәрігерлердің қызметін 
неғұрлым қатаң бақылауды көздейтін реформалар 
(диагностикалық/зертханалық тестілер үшін жолдамалар 
санын, тағайындалатын дәрілердің айлық мөлшерін 
шектеу және т.б. сияқты) жүйені неғұрлым ашық етуге 
және шығындарды ұстап тұруға ықпал етеді. Бірақ, ол, 
сондай-ақ, жүйенің өткізгіштігіне және навигацияға әсер 
етеді. Бұл осы екі елде алғашқы және мамандандырылған 
ауруханалық көмек арасындағы медициналық көмекті 
әлі де (одан да көп немесе одан да аз) бөлшектелген 
жолдармен көрсету арқылы күрделене түседі. Сонымен 
қатар, төрт елде де кейбір созылмалы аурулар (диабет, 
гипертония, демікпе және т.б. сияқты) бойынша 
ауруханаға жатқызуды тоқтатудың салыстырмалы жоғары 
болуы алдын алу мен алғашқы медициналық көмек 
арасындағы өзара іс-қимылдың тиімсіздігін көрсетеді, 
бұл әділдікке теріс ықпалын тигізеді.

> Маңызды түйткілдер

Кейбір маңызды түйткілдер мынадай: біріншіден, 
денсаулық сақтау саясатының мемлекеттік сектордың 
шектеулі ресурстарына адалдығы өзгеріссіз қалуда. Бұл 
халықтың жан басына шаққандағы денсаулық сақтауға 
бөлінген жеке шығындардың тұрақты және мемлекеттік 
шығындардың баяу өсуінен (немесе стагнациясынан) 
байқалады. Екіншіден, қолжетімділікпен қамту жаппай 
болғанымен, іс жүзінде бірқатар осал топтар үшін 
қолжетімділік үлкен мәселе (әр елдегі қарастырылмаған 
шығындар, ұзақ күту уақыты, қашықтық және т.б. 
сияқты себептердің әртүрлі үйлесімділігіне байланысты). 

Үшіншіден, жеке медициналық сақтандыру (кәсіби 
немесе ерікті негізде) жүйесі кеңеюде: 2005 жылдан 2015 
жылға дейін Испанияда екі есе артты және Португалияда 
айтарлықтай өсті. Сондай-ақ, Италияда да өсуде, ал Грекияда 
дағдарыс өсу үрдісін тежеді. Бірақ, соңғы елде қолма-қол 
ақша төлемдері тұрақты жоғары. Осы уақытқа дейін жеке 
медициналық сақтандыруға негізінен мамандандырылған 
көмекке тез қол жеткізу үшін сұраныс бар және негізінен 
кейбір ірі кәсіпорындардың қызметкерлеріне қолданылады.

Болашақта бұл тенденция қалай дамитын болады және 
оның әмбебап қамтуының бұзылу ықтималдығы көп 
жағдайда бірқатар факторларға байланысты болады, 
мысалы, мемлекеттік және жеке сектордың құрылымын 
өзгертетін саясат, жұмысшылардың қалауы, салық салу 
саясаты және т.б. Егер кәсіби медициналық сақтандыру 
жаппай жүзеге асатын болса (яғни, ол жұмыс істейтін 
халықтың көп бөлігін қамтиды және қатаң түрде реттеледі, 
мысалы, Солтүстік Еуропаның кейбір елдерінде сияқты), 
ол қолжетімділікке теңдікті сақтай алады. Бұл мемлекет 
қаражатына қысымның азаюына, бірақ жалпыға бірдей 
қамтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Алайда, егер 
кәсіби сақтандыру жұмыс жасайтын халықтың тек белгілі 
бір (артықшылыққа ие) топтарына ғана қатысты болса, 
онда ол ынтымақтасуды, түптеп келгенде, әмбебаптықты 
жоя алатын кәсіби-мутуалистік түрге айналдыруы мүмкін.

Қорытындылай келе, таяу болашақта денсаулық сақтау 
саласында мемлекеттік жүйе жедел техникалық прогресті 
және (төрт ел де артта қалып жатқан) «ағысқа қарсы» 
алдын алу қызметтеріне өсіп келе жатқан қажеттілік және 
халықтың қартаюы себепті күтім бойынша «кейінгі» 
әлеуметтік (бірақ, негізінен ұзақ мерзімді) қызметтерімен 
қоса жүретін күрделі қаржылық қиындықтарға тап болады. 
Бұл денсаулық сақтаудағы әлеуметтік ынтымақтастық 
динамикасын жылжыта отырып, мемлекеттік және жеке 
секторлар арасындағы өзара іс-қимылды қайта құрудағы 
қосымша ынталандыру болуы мүмкін.

.
Хаттарды Мария Петмезидуге <marpetm@otenet.gr>
Ана Гийенге <aguillen@uniovi.es>
Эммануэль Паволиниға <emmanuele.pavolini@unimc.it> жолдауға болады.

“Грекияда табыс деңгейі орташа үй шаруашылықтар да, әсіресе 
балалары мен қарттары бар, денсаулық сақтау саласындағы 

қаржылық кедергілерге тап болады”
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> Кездейсоқ 
   жұмыстың 

Даниэль Клегг, Эдинбург университеті, Ұлыбритания

Еңбекке қабілетті ересектерді басқа кірістермен 
қамтамасыз ету – әлеуметтік саясаттағы ең даулы 
мәселелердің бірі болып келді. Ақылы жұмыстан 
өз еркінен тыс шығару салдарынан табысты 

жоғалтудан қорғауға арналған жұмыссыздық жәрдемақысы 
үшінші жақ тарапынан одан ерікті түрде шығуға субсидия 
ретінде ұзақ уақыт сынға ұшырады. Мұндай сын-пікірлер 
соңғы онжылдықтардағы бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
дискурстар мен саяси пікірталастарда ерекше орын алып 
отыр. Өтемақы төлеу деп аталатын шартты қатаңдатқан саясат 
– жәрдемақыларды азайту немесе талаптарды орындамағаны 
үшін тоқтату түріндегі санкциялармен күшейтілген жұмыс 
іздеушілерге жұмысқа қайта оралуға деген күш-жігерін 
дәлелдеуге қойылатын талаптарды арттыру – соңғы ширек 

>>

жаңа дәуіріндегі жұмыссыздық 
жәрдемақысы

ғасырдағы Еуропа елдеріндегі жұмыссыздық бойынша 
төлемдер реформаларының ең басты ерекшелігі. Парадоксты 
түрде асыра пайдаланушылық кең таралғандығы туралы 
жалпы түсінікті күшейте отырып, мұндай шаралар қоғамның 
жұмыссыздық жәрдемақысын асыра пайдалану туралы 
алаңдаушылығына жауап қайтаруға бағытталды.

> Еңбектің фрагменттілігі және жұмыспен қамтудағы 
белгісіздік 

Дегенмен, жұмыссыздық жәрдемақысын асыра пайдаланумен 
байланысты ұзақ уақыттан бергі алаңдаушылық және жұмыс 
іздеушілердің міндеттеріне қатысты дискурс ХХІ ғасырдың 
басында жұмыссыздық жәрдемақысы саясатындағы басты 

Нөлдік сағат келісім-шарттары Ұлыбританиядағы еңбек 
наразылықтарының тұрақты тақырыбына айналды. Суретті түсірген 
Кристофер Томонд.
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түйткілдердің біріне айналды. Жұмыссыздық жәрдемақысы 
жұмысшыларды (ерлерді) ұзағырақ және барынша тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз ету үшін негізінен тәуелді жұмыс орны 
қайта ұйымдастырылатын еңбек нарығында қарастырылды. 
Жұмыс күшінің «деказуализациясы» өндіріс көлемінің өсуі 
нәтижесінде пайда болды, дегенмен мемлекеттік саясаттың да, 
ұжымдық келіссөздердің де мақсаты ретінде белсенді жүргізіліп 
отырды. Бүгін, керісінше, дамыған демократиялық елдердегі 
қызмет көрсетуге негізделген экономикаларда әртүрлі қалыпты 
емес еңбек қатынастарының кең дамуы байқалады, әсіресе, 
кейде жұмыспен қамту ретінде бүркемеленген қысқа мерзімді 
және үзіліс тән жұмыстардың (мысалы, шақырту бойынша) 
қайтадан пайда болуы. Жаңа технологиялар жұмыс міндетінің 
бөлшектенуін одан әрі жеңілдетіп, «гиг экономикасының» 
пайда болуын жеделдетті. Сәтті болғанда, мемлекеттер бұл 
тенденцияларға қарсы тұра қоймайды және көбінесе оларды 
кәсіби өсуге, бәсекеге қабілеттілікке және жұмыспен қамтуға 
бағыт ретінде белсенді түрде алға жылжытады. Әлсіреген 
кәсіподақтар қарсы тұра алмайтынын дәлелдеді. Біз кездейсоқ/
мерзімді жұмыстың жаңа дәуіріне аяқ бастық.

Осылайша, бүгінгі таңда көпшілікке, әсіресе кәсіби 
қабілеттілік деңгейі төмендер үшін, жұмыссыздық – 
жұмыссыздық жәрдемақысын төлеу үшін белгіленген – 
«әлеуметтік тәуекелдің» мүлдем басқа түрі. Енді жұмыссыздық 
– тұрақты, ұзақ мерзімді келісімдер арасындағы уақытша 
кезең емес, ол көбінде аз немесе қысқа мерзімді, жүйесіз 
және қауіпсіз емес кезеңдердің алма кезек ауысуы тән еңбек 
өмірінің қайталанатын сипатына айналды. Жұмыссыздық 
пен жұмыспен қамту арасындағы шекара айқын емес. Айдың 
алғашқы және соңғы апталарында жұмыс істеген, бірақ 
осы уақыттар арасында жұмыссыз болған адам, сол айда 
жұмысбасты немесе жұмыссыз болып саналды ма? Бір уақытта 
екі жарты-күндік жұмыста істеген, бірақ біреуінен айырылған 
жұмыскердің экономикалық жағдайы қазіргі жұмыс орнымен 
немесе айырылған жұмыс орнымен анықталады ма?

> Жұмыс орнындағы төлемдер: жұмыстағы 
материалдық ынталандыру 

Осы жаңа еңбек нарығы жағдайында жұмыссыздық 
жәрдемақысын төлеу саясатының алдында тұрған күрделі 
түйткілдердің шынайы белгісі болып табылатын саясаттың 
бағыты – қатаң талаптарға жаппай бұрылыс емес, керісінше, 
жұмыс орнында әлеуметтік қамсыздандыру төлемдерінің 
неғұрлым дәйекті және біркелкі бомауынан туған дау. Соңғы 
жылдары бірқатар еуропалық жалпыға игілікті мемлекеттерде 
жаңа автономды құқықтар ретінде немесе жұмыссыздықтан 
сақтандыру немесе жәрдемақы төлеу құқығына қойылатын 
талаптарға өзгертулер енгізу ретінде қабылданған және 
кеңейтілген жұмыс орнындағы төлемдер адамдардың 
жұмыста болмауының негізгі себебі олардың күш-жігерінің, 
ынталануының немесе жауапкершіліктерінің болмауынан 
мүмкін деген пікірді жоққа шығарады. Жұмысқа тұрудағы 
артықшылықтар қазіргі Еуропаның еңбек нарығында жұмыс 
іздеушілердің басым бөлігі үшін қолжетімді қайта жұмысқа 
орналасу мүмкіндіктері, әдетте, құндылығы аса жоғары 
болмайтын жұмыссыздық жәрдемақысына қарағанда, төмен 

жалақы мен әлсіз қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне байланысты 
ғана «өмір сүріп» отыр.

Әлеуметтік төлемдер жүйесі арқылы алынған кірістерді 
толықтыру – өз кезегінде қиындықтарға тап болатын саяси 
тәсіл. Егер олар жұмыссыздарды жұмысқа қайта тарту үшін 
айтарлықтай ынталандырғысы келсе, онда жұмыс орнында 
алатын төлемдер қызметкерлердің еңбекақысына қосымша 
төлем ғана емес, сонымен қатар егер жаңа жұмысынан 
тез арада айырылған жағдайда олар өздерін нашар 
сезінбейтіндігіне кепілдік беруі керек. Бұл жұмыс басты 
және жұмыссыз кезеңдердің алма кезек ауысып отыруына, 
төлемдер жүйесінен тұрақты жасырын субсидиялау 
арқылы қысқа мерзімді, уақытша еңбек қатынастарының 
институттануына мүмкіндік береді. Жалпыға ортақ базалық 
кіріс туралы ұсыныстар дәл осы олқылықты білдіреді. Егер 
жұмыс орнындағы төлемдер шығындарды азайту үшін 
төменгі кірістерге бағытталған болса, олар қызметкерлерді 
одан әрі аз төленетін қызметке бұғаттау арқылы негізінен 
жұмыс уақытын не жалақыны көбейтуге тырысатын 
жұмысшылар үшін өте жоғары тиімді салық мөлшерлемесін 
тағайындауға тырысады.

> Икемділік немесе тұрақтылықты қамтамасыз ету? 

Саясаттың нақты түйткілдеріне тап болған Еуропаның 
кейбір үкіметтері жақында – Франциядағы жұмыссыздықты 
сақтандырудың 2019 жылғы реформасындағы сияқты, 
жұмыссыздарды қайтадан тұрақты жұмыспен қамту 
жағдайларына сене отырып, жұмыс орнындағы төлемдерге 
едәуір шектеулер жариялады. Жұмыстағы төлемдер сақталған 
кезде, еңбекпен қамту саласының дамуына үлес қосу үшін 
жұмыстағы жәрдемақыны алатын өтініш берушілерге қатысты 
қатаң бақылау орнату талпынысымен, Ұлыбританияның 
Universal Credit жаңа жүйесі аясындағы сияқты, «жұмыс 
шарттары» енгізіледі. Екі жағдайда да, қазіргі заманғы 
арзан еңбек нарығының жағдайлары үшін жауапкершілік 
экономикалық мүмкіндіктері тікелей шектелгендердің 
мойнына жүктеледі.

Мәселенің нақты мәні – қазіргі Еуропаның жалпыға игілікті 
мемлекеттерінің негізі болатын және тәуекелдерді өтеудің 
өз логикасы бар ақша аударымдары жүйесін көпшілігі үшін 
жұмыстың тәуекелін алдын-ала болжауға келмейтін еңбек 
нарығына бейімдеу өте қиын. «Икемділік» – еңбек нарығының 
икемділігі мен әлеуметтік қауіпсіздікті үйлестірудің жақында 
сәнге айналған саясаты – сәтті мысал, бірақ кірістерді сақтау 
жүйесі артып отырған шығындарсыз, күтпеген салдарсыз 
немесе екі жағдайда да уақытша жұмыс істейтіндерді қалай 
қорғауға болатындығы туралы аз ғана практикалық нұсқаулар 
береді. Егер еуропалық еңбек нарықтары жұмысшы 
өмірінде тұрақтылықтың базалық деңгейін қалыптастырса 
ғана жұмыссыздықты қорғау мағыналы болады. Бұл әлсіз 
жұмысшылардың қызметін қатаң бақылаудан гөрі, жұмыспен 
қамтуды жетілдіруді талап етеді.

Хаттарды Даниэль Клеггке <Daniel.Clegg@ed.ac.uk> жолдауға болады.
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> Әлеуметтік саясаттың 
субъектіленуі, 
қоғамдағы бөлініс
Роланд Ацмюллер, Йоган Кеплер университеті, Австрия

Жалпыға игілікті режимдерінің 
эволюциясына, тек Еуропада ғана емес, 
дегенмен әсіресе сол жерде, жалақы 
негізінде өсім үлгілеріне (Фордизм) 

байланысты жақсы тұрмысқа қатысты белсенді емес 
әрекеттері деп аталатыннан қатаң үнемдеу мемлекеттеріне 
ауысу және ұсынысқа негізделген әлеуметтік-саяси 
әрекеттердің үстемдік етуі басым болды.Олар 1980 – 1990 
жылдардан бастап ұлттық неолибералды реформаның 
әр түрлі жобалары арқылы жүзеге асырылып, 2008 
жылдан кейін радикалдандырылды. Бұл реформалар 
адамдар мен олардың отбасыларының капиталистік 
нарықтың қауіп-қатерінен әлеуметтік қорғауға қатысты 
жауапкершілігін арттыруды талап етеді. Көптеген елдерде 
әлеуметтік қорғауды (зейнетақыны, денсаулық сақтауды) 
жекешелендіру осы дамудың парадигматикалық мәні және 
сенімсіздік пен теңсіздіктің артуына әкеледі.

Алайда, адамдарды өзін-өзі жауапты ету – өзгермелі 
нарықтық динамика мен әлеуметтік дағдарысқа 
субъективизмнің үнемі бейімделуіне бағытталған 
(жұмысқа, дағдыларға және құзыреттерге) әрекеттермен 
тығыз байланысты. Индивидуалданған және 
субъектіленген әлеуметтік саясат негізінен барлық 
еңбекке қабілетті ересек азаматтарды жұмылдыру 
арқылы жұмыс күші мен капитал арасындағы айырбас 
нұсқаларын қамтамасыз етуге, көбейтуге және 
икемделуге бағытталған. Бұған бала күтімін, сондай-ақ 
ресми экономикада адамдардың жұмысқа қабілеттілігін 
(тұрақты) жақсарту сияқты шаралар кіреді. Олардың 
қатаң үнемдеу саясатымен артикуляцияланғанын ескере 
отырып, адами капиталға бағытталған әлеуметтік 
саясатқа көшу әлеуметтік қорғау мен қамқорлыққа 
деген әлеуметтік сұраныстардың есебінен болды, бұл 
әлеуметтік әлсіз топтардың әлеуметтік ауызбірлігі мен 
интеграциясын қамтамасыз етуге арналды. Осы жағдай 
көптеген елдерде кедейлік және әлеуметтік оқшаулану 
деңгейлерінің жоғарылауына алып келді, мысалы, 
қарт адамдар, мүгедектер және созылмалы ауруға 
шалдыққандар сияқты топтар көбіне пайдасыз шығын 
факторлары ретінде түсініле бастады.

>>

Бұл өзгерістер әлеуметтік қамсыздандыру маңызын 
арттырды, соңғысының басты мақсаты әлеуметтік жұмыс 
және әлеуметтік педагогиканы белсенді еңбек нарығы 
саясаты және кәсіптік-техникалық білім берумен (КТбб) 
және т.б. даулы әрі қарама-қайшы түрде біріктіру арқылы 
адамдарға қызмет көрсету. Әлеуметтік қамсыздандыру 
қызметтері, көбінесе ерікті секторлық ұйымдарға 
немесе тіпті жеке секторға аутсорсингке беріліп, 
қаржыландырудың жаңа тәртібі (өнімге негізделген 
төлем, жұмыс сапасына негізделген төлем, қысқа мерзімді 
келісім-шарттар, т.б.) арқылы қатаң бақыланады. Бұл 
өзгерістер әлеуметтік қызметтерді алушыларға нарықтық 
талаптарға сәйкес өзін-өзі басқару қабілетін дамытуға 
уәде беретін, барынша жетілдірілген және ұтымды 
әрекеттердің ықпалын ғана білдіріп қоймайды. Сонымен 
қатар, олар әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлері 
үшін жаңа шиеленістер мен талаптар тудырады, өйткені 
олар қатаң үнемдеу саясатына байланысты қаражаттың 
тапшылығын, еңбек сапасына деген кәсіби талаптарды, 
сондай-ақ клиенттердің күтуі мен қарсылығын теңестіруі 
керек.

Осы сыни зерттеулер үшін жаңа міндеттер қалыптасады, 
өйткені жалпыға игілікті тәртіп пен әлеуметтік саясаттың 
индивидуалдануы мен субъектіленуі жалпыға игілікті 
жүйелердегі де-коммодификациялануға баса назар 
аударады. Жалпыға игілікті режимдердің түрлі тәсілдеріне 
бағытталған мұндай зерттеулер жұмысшыларды 
жинақтау мен капиталистік еңбек нарығының (де-
коммодификациялану) әлеуметтік теріс әсерінен қорғады 
және ер адам асыраушы болып табылатын отбасының 
дәстүрлі формаларын тұрақтандырды немесе әйелдердің 
өз бетімен әлеуметтік құқықтар алуына және ақылы 
жұмысқа орналасуына мүмкіндік берді. Капиталистік 
нарықтық қоғамдардағы әлеуметтік саясаттың 
түсініксіздігі туралы әбден хабардар мұндай зерттеулер 
Кейнстік жалпыға игілікті деп аталатын мемлекеттердің 
1945-2008 жылдар аралығында Жаһандық Солтүстікте 
пайда болған экономикалық өсім мен тұтыну үлгілеріне 
қалай қолдау болғанын көрсете алады. Осы тұрғыда 
неолибералды жалпыға игілікті реформаларын еңбек 
нарығы мен жалпыға игілікті режимдерді икемдеу 
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және либерализациялау арқылы жұмыс күшін қайта 
құрылымдау және әлеуметтік қорғауды нарықтандыру 
стратегиясы ретінде сипаттауға болады.

Қатаң үнемдеуге және жабдықтауға бағытталған 
әлеуметтік саясат оның экономикалық динамиканың 
ықпалына қаншалықты ұшырағандығын көрсетсе 
де, әлеуметтік қамсыздандыру режимін азайту және 
әлеуметтік шығыстарды қысқартудың онжылдан асқан 
неолибералды талпыныстары көптеген елдерде жалпы 
шығындар деңгейлерін төмендетуге шынымен сәттілік 
әкелмеді. Алайда, бұл бізге адамдардың әлеуметтік 
төлемдер мен қызметтерге деген құқықтарының жеткілікті 
екендігінен хабар бермейді. Құқықтар мен міндеттерді, 
сондай-ақ адамдар мен олардың отбасыларының 
пайдалы жұмыспен қамту, бала тәрбиесі, КТбб, өнімді 
және салауатты өмір салтына қатысты күтілетін қарым-
қатынастары мен іс-әрекеттерін өзгертуге бағытталған 
әлеуметтік саясат режимдерінің ұзақмерзімді қайта 
құру мен қайта құрылымдалуы орын алса керек. Кем 
дегенде, еуропалық көзқарас тұрғысынан әлеуметтік 
саясат саласындағы қызметтің индивидуалдануы мен 
субъектіленуі, әрине, ұлттар деңгейінде әртүрлі болса 
да, жалпыға игілікті мемлекеттері ішінде және арасында 
фрагменттелген бөлінуге әкелді, ол халықаралық 
экономикалық теңсіздігі мен қаржы түрінде жинақталған 
капиталдың дағдарысынан, сонымен қатар тәуелсіз қарыз 
дағдарыстарын жеңу үшін қатаң үнемдеу экономикасына 
негізделген стратегияларынан туындаған.

Жалпыға игілікті мемлекеттер ішіндегі және олардың 
арасындағы фрагменттелген полярлану бір жағынан, 
еңбек нарығының төменгі сатысындағылардың 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін белсенді ету 
саясаты мен екінші жағынан, әлеуметтік инвестициялық 
стратегия деген арасында өзгеріп отырады. Әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесі жұмыссыздар мен жұмыс істеуге 
қабілетті әлсіз топтарды, сондай-ақ еңбек нарығына 
қатыспауға ешқандай заңды себептері жоқ (мысалы, ана 

болу) экономикалық тұрғыдан белсенді емес адамдарды 
еңбек нарығына кез-келген жағдайда интеграциялау 
әрекеттеріне бағытталған. Екінші жағынан, әлеуметтік 
инвестициялық стратегиялардың артып келе жатқан 
маңызы экономиканың динамикасы мен бәсекеге 
қабілеттілігін жақсартатын өндіргіш шығындар мен 
әрекеттерді орындау арқылы мемлекеттік саясаттың 
рөлін қайта заңдастыруға бағытталған. Әлеуметтік 
инвестициялық қызметтер адамдардың дағдылары 
мен құзыреттіліктерін, яғни адами капиталды тұрақты 
бейімдеу мен қайта құруға, сондай-ақ бала күтіміне 
арналған мекемелерді дамытуға бағытталған. Соңғысы 
әйелдерді еңбек нарығына жұмылдыруға қарағаннан 
гөрі, үй шаруашылығындағы гендерлік еңбек бөлінісін 
өзгертуге азырақ бағытталған.

Осылайша, қорлану мен нарықтандырудың 
деструкциялық және дағдарыстық әсерін жеңу үшін 
экономикалық құрылымдарды өзгертудің орнына, 
бұл саясат адамдарға жаһанданған бәсекелестіктің 
талаптарына, сонымен қатар барынша икемді және 
қауіпті нарыққа бағынуға және бейімделуге бағытталған. 
Бұл өзгерістер субъектіленген дағдарысты басқарудың 
бір түрін қалыптастырады, ол адамдардан өз дағдылары 
мен құзыреттіліктерін бейімдеу және жетілдіруге 
дайындығы мен қабілетін, сонымен қатар икемді және 
жаһанданған нарықтар үшін қажет деп танылған басқа 
да субъективті сипаттамаларды талап етеді. Осылайша, 
қаржыландырылған экономика мен құрылымдық 
өзгерістер дағдарысының деструкциялық салдарын жеңу 
қажеттілігі адам деңгейіне өтіп, олардың әл-ауқатын 
дамыту мүмкіндіктерін тарылтады. Сонымен қатар, 
бұл өзгерістер, пост-Поланьилік әлеуметтік саясаттың 
бір түрі ретінде, экономиканы әлеуметтік тұрғыдан 
инклюзиялық ету және оның қоғамға тигізетін ықпалын 
адамдарға шешу міндетін жүктейді. Бұл әлеуметтік 
бірлік пен интеграцияны бұзады, сондықтан ұлттық 
қоғамдарға ғана емес, жалпы Еуропалық Одаққа да қауіп 
төндіреді.

Хаттарды Роланд Ацмюллерге <roland.atzmueller@jku.at> жолдауға болады.

“Олардың қатаң үнемдеу саясатымен артикуляцияланғанын ескере отырып, 
адами капиталға бағытталған әлеуметтік саясатқа көшу әлеуметтік қорғау мен 

қамқорлыққа деген әлеуметтік сұраныстардың есебінен болды”
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> Оңтүстік 
Еуропадағы
Сигита Доблите, ХӘҚ Кедейлік, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік саясатты зерттеу 
комитетінің мүшесі (ЗК19) және Aроа Техеро, Овьедо университеті, Испания

Бүгінгі күні жеке тұлғалар да, жалпыға игілікті 
мемлекеттерде кездесетін мәселелердің бірі 
– еңбек-өмір траекториясын барынша тепе-
теңдікте сақтау қажеттілігі. Жалпыға игілікті 

мемлекеттер кедейлікті алдын-алу стратегиясы ретінде 
әйелдердің еңбекке араласуын ынталандырып жатқан уақытта 
үй шаруашылықтары күтім жасау мен еңбек міндеттерін 
ұштастыруда қиындықтарға тап болуда. Бала күтімі бойынша 
қызметтерді ұсыну – ата-аналарға қаржылық ауыртпалық 
түсіргенмен де – әділ және әлеуметтік инвестициялардың 
логикасына сай деп қарастыруға болатын не мемлекет 
қаржыландыратын және/немесе мемлекет ұсынатын бала 
күтімі қызметтері нарыққа шығарылуы мүмкін. 

> Мәдени құндылықтар және күтімді қамтамасыз ету 

Дегенмен, Еуропадағы жалпыға игілікті мемлекеттерде 
еңбек-отбасын ұштастыру саясатының деңгейі әртүрлі. 

Соның ішінде Оңтүстік Еуропа қоғамдары консервативті 
мәдени құндылықтардың басымдығымен және күтімді 
қамтамасыз етудегі отбасының орталық рөлімен сипатталады. 
Бұл мемлекеттер, Солтүстік немесе Құрлықтық Еуропа 
елдеріне қарағанда, отбасылық жәрдемақыға едәуір аз 
қаражат бөледі және әлеуметтік қорғаудың басқа салаларына 
қарағанда отбасы саясатына аз назар аударады. Егер 
жәрдемақыға жұмсалатын шығындардың жалпы көлемінен 
пайыздық мөлшерде есептейтін болсақ, осы мемлекеттердегі 
отбасылық жәрдемақыға аударылатын мемлекеттік шығындар 
мөлшері ЕО орта көрсеткішінен төмен, оның ішінде Грекия, 
Португалия мен Испания 2016 жылы Еуропада көрсеткіштері 
ең төмен бестіктің құрамына енді. Сол жылы жүргізілген 
еуропалық әлеуметтік зерттеу, барлығы үшін салықтың 
көтерілуіне, яғни адамдарға мемлекеттің қосымша қызметтері 
қосымша қаржыландыруды талап ететіндігін ескертетіндігіне 
қарамастан, зерттеуде қамтылған Италия, Португалия және 
Испания сияқты Жерорта теңізі жағалауында орналасқан 

>>

отбасы саясатын қолдау

Оңтүстік Еуропаның жалпыға игілікті әрбір 
елінде мықты отбасылық саясатты қоғамдық 
қолдауға мәдени құндылықтардың ықпалы 
әртүрлі.
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жалпыға игілікті мемлекеттер еңбек-отбасын ұштастыру 
саясатының кеңеюін барынша қолдайтындардың қатарында 
екенін байқатты.

Әртүрлі эмпириялық зерттеулер қоғамның әлеуметтік 
саясатқа қатынасы, әдетте, әлеуметтік топтардың 
қажеттіліктерімен немесе жеке мүдделерімен анықталатынын 
көрсетті. Мысалы, кішкентай балалары бар отбасылар 
немесе ата-ана жас шамасындағы әлеуетті топтар отбасыға 
бағытталған қызметтердің жақсартылуына едәуір қолдау 
танытуы мүмкін. Сондай-ақ, кейбір зерттеулер жалпыға 
игілікті мемлекеттер мен оның саясатына қатынасты 
анықтаудағы мәдени құндылықтардың маңыздылығын да 
көрсетеді. «Welfare state policies and the development of care ar-
rangements» [Жалпыға игілікті мемлекет саясаты және күтім 
жасау шараларының дамуы] (2005) мақаласында Гамбург 
университетінде әлеуметтану профессоры, доктор Биргит 
Пфау-Эффингер күтім мен мемлекет жауапкершілігі, отбасы 
мен нарық туралы мәдени идеялар қоғамдық дискурсқа 
кіріктірілгенін және елдегі күтім жасау шаралары мен 
саясатын қалыптастыратынын айтады.

> Оңтүстік Еуропа елдеріндегі айырмашылық    

Осылайша, зерттеуіміз күтімді, дәстүрлі түрде, отбасы 
қамтамасыз ететін, бірақ еңбек нарығында әйелдер санының 
өсуі басқа акторлардың қатысуын талап етуі мүмкін Оңтүстік 
Еуропа қоғамдарындағы отбасыларға көрсетілетін сапалы 
қызметке жоғары салық төлеуге дайындығын қалыптастыруға 
қажеттілік пен мәдени құндылықтардың ықпалы туралы 
мәселелерді қарастыруға бағытталған. Еуропалық 
әлеуметтік зерттеудің мәліметтерін қолдана отырып, 
Оңтүстік Еуропада күтімге бағытталған тұтынушылықтың 
қанағаттандырылмайтынын баса айтқымыз келеді, бұған дәлел 
– отбасына бағытталған қызметтерді жақсартуды қолдаудың 
жоғары көрсеткіштері. Дегенмен, алынған мәліметтер 
әртүрлі елдерде осы қатынастарға жеке мүдделер мен мәдени 
құндылықтардың ықпал етуіндегі айырмашылықтарды 
суреттейді. Оңтүстік Еуропаның жалпыға игілікті мемлекеттер 
дәстүрлі гендерлік және отбасылық құндылықтар тұрғысынан 
ұқсас деп есептелгенмен, зерттеуіміздің нәтижелері олардың 
арасындағы маңызды ерекшеліктердің барын көрсетеді. Біз 
осы елдердің кейбіреуінің басқаларына қарағанда, отбасына 
көрсетілетін қызметтерді кеңейту мүмкіндігі басым екендігіне 
сенеміз.

Португалияда әйелдердің, оның ішінде аналардың еңбек 
нарығына қатысуының жоғары және тұрақты болуы әлеуметтік 
таптары мен білімдері әртүрлі әйелдер мен ерлерге әлеуметтік 
қолдау көрсетуде ынтымақтастықтың жоғары және бірізді 
деңгейлеріне алып келеді. Бұл түрлі мәдени құндылықтардың 
едәуір ықпалының болмауымен және аға ұрпақ арасындағы 
ынтымақтастықтың жоғары болуымен қатар жүреді. Мұның 
барлығы елдегі отбасына қатысты жомарт мемлекеттік 
саясаттың қажеттілігін көрсетеді.

Алайда, Италияда отбасына көрсетілетін сапалы қызметтерді 
қолдау әртүрлі әлеуметтік топтарда айырмашылыққа 

ие. Экономикалық артықшылықтары жоқ және төменгі 
әлеуметтік топтар салыстырмалы түрде Италиядағы жоғары 
салық салмағымен қалыптасуы мүмкін отбасы саясатын аса 
қолдамайды. Сондай-ақ, мәдени құндылықтардың ықпалы 
айқын байқалғанмен, оның бағыты күтілгендей емес: дәстүрге 
көп назар аударатындардың да және, сәйкесінше, барлығына 
арналған әлеуметтік әділеттілік, теңдік немесе әл-ауқат 
сияқты құндылықтарды ұстанатындардың да еңбек-отбасын 
ұштастыру саясатының кеңеюіне қолдау көрсету деңгейі 
төмен.

Жалпыға игілікті мемлекеттерінің логикасымен a prio-
ri сәйкес келетін құндылықтардың күтілмеген эффектісі 
Италияда жоғары салық салмағымен байланысты болуы және 
оны әрі қарай кеңейту үй шаруашылығының табысына қауіп, 
сәйкесінше аталмыш құндылықтарға қарсы ойын ретінде 
қарастырылуы мүмкін. Басқаша айтқанда, отбасы Италиядағы 
әлі де күтім жасау бойынша сәйкестігі басым институт деп 
қарастырылып, әлеуметтік әділеттіліктің немесе теңдіктің 
қабылдануы балаларға күтім жасау бойынша мемлекеттік 
қызметтердің емес, отбасы табысын қорғау саясатын 
қолдауға алып келуі әбден мүмкін. Шынында да, 2017 жылғы 
құндылықтарды еуропалық зерттеу Италияда дәстүрлі 
отбасылық құндылықтардың басымдығын көрсетті: «егер 
анасы жұмыс жасаса, балалар зардап шегеді» тұжырыммен 
келісетіндер немесе толық келісетіндер – 52%, ал Испанияда 
– 26%.

Италияға қарағанда, Испания дәстүрлі гендерлік және 
отбасылық мәдениеттен айқын алшақтағанын болжауға 
болады: барлығына арналған әлеуметтік әділеттілік, теңдік 
немесе жақсы тұрмыс сияқты құндылықтарды ұстанатын 
адамдар отбасына бағытталған сапалы қызметтер үшін 
жоғары салық төлеуге бейім, бірақ дәстүр мен конформизм 
әлеуметтік қолдауға айтарлықтай ықпал етпейді. Бұдан 
басқа, балалары кішкентай ата-аналарды барынша қолдау 
және баланың заңды күтіміндегі үш жасқа дейінгі балалар 
санының аздығы тәуелді балалары бар отбасыларда күтімдегі 
тұтынушылықтың қанағаттандырылмайтынынан хабардар 
етеді, ал экономикалық тығырыққа ұшыраған және үлкен 
қалаларда өмір сүретін адамдар ынтымақтастықтың төмен 
деңгейін көрсетеді.

Қорыта келе, Португалия жағдайындағы отбасының 
салыстырмалы түрде мықты бола бастауы, олардың сапалы 
қызметтерге сұранысының сәттілігін түсіндіретіндігі 
Испанияға және Италияға да қатысты болуы міндетті емес. 
Жұмыс берушілер сияқты басқа әлеуметтік институттар, 
Оңтүстік Еуропада маңыздылығы артқандығына қарамай 
әлі де шектеулі болып тұрған бала күтімін қамтамасыз етуде 
немесе еңбекті икемді ұйымдастыруда айтарлықтай рөлге 
ие болуы мүмкін. Алайда, осы игіліктерге қолжетімділіктегі 
теңсіздік әлеуметтік инвестиция принциптеріне қауіп 
төндіреді.

Хаттарды Сигита Доблитеге <doblytesigita@uniovi.es>
және Aроа Техероға <tejeroaroa@uniovi.es> жолдауға болады.
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> Германиядағы 
   волонтерлік:

Зильке ван Дейк және Тин Хаубнер, Фридрих Шиллер атындағы Йена университеті, Германия

Қазіргі таңда жалпыға игілікті мемлекеттердің 
ыдырауымен, демографиялық, гендерлік 
және отбасылық қатынастардағы 
өзгерістермен шартталған жаңа 

қажеттіліктермен байланысты күтім мен әлеуметтік 
ұдайы өндіріс дағдарысын бастан кешіріп жатырмыз. 
Әлеуметтік саясаттың ресурсы ретінде толық жұмыс 
күні еңбек ететін әйелдердің азаюы кезеңінде ақысыз 
еңбек қамқорлығы әлеуетінің – сондай-ақ және әсіресе 
отбасынан тыс – маңыздылығы артып, мемлекет 
тарапынан кең қолдауға ие болуда. Азаматтарға өздерін 
қоғамдық игіліктерге арнауға үндеу жиіледі. Азаматтық 
белсенділік мен волонтерлік жұмыс жаңа (ре-)өндірістік 

ресурстар ретінде қарастырылып, еріктілер күнделікті 
өмірдің қаһармандары саналады. 

Осы алғышартты негізге ала отырып, қызмет пен 
күтімді ұсыну үшін мемлекет волонтерлік жұмысты 
қалай пайдаланатынын және қанайтынын анықтау 
мақсатымен Шығыс және Батыс Германияда эмпириялық 
зерттеу жобасын жүргізіп жатырмыз. Сонымен 
қатар, бізді мүдделі тұлғалар мен олардың көмегіне 
жүгінетіндердің осы қосындыны қалай қабылдайтыны, 
интерпретациялайтындығы және қалыптастырылатыны 
қызықтырады. Әртүрлі салалардағы қызметі мен 
қайырымдылығы туралы көп және негізінен оң зерттеулер 

>>

игі іс немесе көлеңкелі экономика?

Қажетті әлеуметтік қызметтер еріктілерге жиі жүктеледі. 
Ұсынған: Маттиас Зомер / pexels.com.
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бар болғанымен, осы тәжірибенің саяси, әлеуметтік 
және экономикалық салдарын жүйелі түсіндіретін және 
сыни зерделейтін волонтерліктің саяси экономиясы 
әлі де әзірленбеген. Осы контексті сипаттау үшін 
«көлеңкелі экономика» ұғымын қолданамыз, себебі игілік 
факторын білдіретін және құндылықты қалыптастыруға 
(төленбейтін жұмыс сағаттары арқылы) ықпал ететін 
және әлеуметтік сақтандыру салымдары есебінен 
тұрақты жұмыс аясынан тыс бейресми жұмыс саласын 
қарастырамыз. Осылайша, біз мемлекеттің волонтерлік 
еңбекті қолдауы, оған сұранысы мен пайдалануы тұрақты 
жұмыспен қамтуды алмастыру, бейресмилендіру және 
декәсібилендіру процестерінің құралына айналатынын 
нақты білгіміз келеді.

Бұл жағдайда алмастыру кейде тұрақты жұмыс 
болған қызметтің ерікті жұмыс контексіне ығысуын 
білдіреді. Зерттеуімізде осындай үлгілер орын алды, 
яғни мектептердегі күні бойына созылатын күтім 
жағдайында мұғалімдердің жетіспеушілігін ерікті «жас 
серіктестермен» немесе ерікті отбасы көмекшілерінің 
отбасын мемлекеттік қолдауын алмастыру. Сондай-
ақ, қайта туындайтын қажеттіліктер тұрақты жұмысты 
кеңейту есебінен емес, белсенділіктің жаңа салалары 
мен формаларын қалыптастыру – мысалы, қарттар 
күтімі – жолымен қанағаттандырылатын үлгілерді де 
анықтадық. Зерттеуіміз, тұрақты жұмысты тікелей 
алмастыру немесе тұрақты жұмысты кеңейтуді тоқтату 
формаларына қосымша, алмастырудың әрі қарайғы 
салдарын көрсетеді, себебі отбасылық күтімнің ыдырауы 
және кәсіби білікті жұмысшылардың (мысалы, ауруларға 
күтім жасау саласында, кәсіптерде немесе заңгер кеңесі) 
жетіспеушілігі де еріктілер арқылы компенсацияланады.

Волонтерлік пен азаматтық белсенділік елде, әдетте, 
жоғары бағаланғанмен, осы жағдайлардың нәтижесіндегі 
декәсібиленуді байқаймыз. Даярлығы төмен кәсіби 
маман еместер білім беру, отбасылық көмек, қарттарға 
күтім жасау, босқындарға неміс тілін үйрету немесе 
заңгер кеңесі салаларында кәсіби міндеттерді атқарып 
жатыр. Осы кәсіби емес қызметтер, ең алдымен, 
мемлекеттік қамтамасыз етудегі олқылықтарды немесе 
кәсіби қызметтерді жеке сатып алу есебінен жаңа 
қажеттіліктерді өтеу үшін ресурстары жетіспейтіндерге 
бағытталған. Осылайша, волонтерлік жұмысты жалпыға 
игілікті мемлекеттердің пайдалануы және қанауы барлық 
азаматтарды тең қамтымайды: дұрысы, кәсіби көмекті 
қалтасы көтермейтін «кедей адамдарға арналған кедей 
қызметтердің» пайда болуын байқауға болады.

Дегенмен, ұсынылатын қызметтер сапасы ғана емес, 
сондай-ақ кейбір салаларда сәйкес әлеуметтік құқықтары 
жоқ квази-жұмысшыларға айналатын еріктілерге қатысты 
кейбір жағдайлар да сұрақ тудыруы мүмкін. Әсіресе, 
еріктілердің сенімді, тұрақты және тәжірибелі болуы 
қажет салаларда – қарттарға күтім жасау, мүгедектермен 
жұмыс немесе мектептегі күні бойына созылатын күтім 

сияқты – аталмыш «волонтерлік келісім-шарттар» 
мен шығындарды өтеуден тыс болатын үстеме ақы 
маңызды рөл ойнайды. Үстеме ақы, әдетте, ең төмен 
жалақыдан едәуір аз және келіссөз жүргізудің еңбек 
және ұжымдық стандарттарын да бұзады. Осылайша, 
белсенділікті жоғары бағалау ортақ мүддені көздейтін 
әлеуметтік қызметтердің кейбір салаларында жұмыстың 
прекаризациялануына және бейресмиленуіне алып келеді.

Шығыс Еуропада азаматтық белсенділік мен волонтерлік 
жұмыс еңбек нарығымен тығыз байланысты, бұл осы 
қызметтермен еңбек нарығына қайта оралуға үмітті 
жұмыссыздар айналысады дегенді білдіреді. Еріктілер мен 
сарапшыларға жүргізілген сұхбаттан белсенділік ақылы 
жұмысты символдық алмастыру ретінде қарастыратын 
пікірлерді кездестіреміз. Зерттеуіміздің тағы бір маңызды 
эмпириялық нәтижесі – ұзақ уақыт жұмыссыз болған 
адамдарды кейде азаматтық белсенділікке жолдайтын 
жұмыспен қамту орталықтарының қызметі. Сонымен 
қатар, жаңа (Шығыс Германия) және ескі (Батыс 
Германия) федерациялық мемлекеттер арасында қызық 
айырмашылық бар: Батыс Германияда белсенділіктің 
монетизациясы сынға ұшырайды, себебі кең таралған 
пікірге сәйкес, ол волонтерліктің сипаты мен түп негізіне 
нұқсан келтіреді, Шығыс Германияда жағдай өзгеше: 
белсенділікке қаржылай өтем мәселе емес және күнделікті 
еңбек үшін әділетті жалақы ретінде заңды. Осы жағдайда 
Германия Демократиялық Республикасының мемлекет 
бағыттайтын волонтерлік жұмыс, көршілерге бейресми 
көмек пен ынтымақтастық орын алған, бірақ үйреншікті 
азаматтық белсенділік концепциясы мен тәжірибесі 
болмаған мықты еңбек сипатының салдары айқын көрініс 
табады.

Зерттеуіміз белсенділік мен волонтерлік жұмыстың 
әртүрлі салаларына назар аударады: босқындар мен 
көршілерге көмек, қарттарға күтім жасау, мектептердегі 
белсенділік, ерікті өрт сөндіру командасы, бірнеше 
ұрпаққа арналған үйлердегі және жергілікті транспорт 
қызметтеріндегі белсенділік – ең маңызды салалары ғана. 
Барлық салаларда мәселе туындататын және мәселе болып 
табылмайтын жағдайлар бар. Өзекті даму тұрғысынан, біз 
«қауымдық капитализм» деп атайтын, қоғамдық ұдайы 
өндірістің жаңа кезеңін байқаймыз. Мұнда отбасынан тыс 
әлеуметтік қауымдастықтар репродукциялық дағдарысты 
еңсеру үшін жаңа ресурс ретінде пайдаланылады. Алайда, 
мемлекеттің волонтерлік жұмысты пайдалануына сыни 
көзқарасымыз мемлекет барлық (әлеуметтік) міндеттерді 
өз мойнына алу керек дегенді білдірмейді. Қоғамдық 
қызметтер мен инфрақұрылымның волонтерлік жұмыс 
кеңістігіне өтуі туралы сөз болғанда, біздің сын іргелі 
өмірлік мүмкіндіктер кепілдікті әлеуметтік құқықтардан 
емес, волонтерлік қолдауға тәуелді болатын салаларға 
бағытталады.

Хаттарды Зильке ван Дейкке <silke.vandyk@uni-jena.de>
және Тин Хаубнерге <tine.haubner@uni-jena.de> жолдауға болады.
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> ЕО әлеуметтік тірегін 
сақтап қалады ма?
Беатрис Карелла, Scuola Normale Superiore (Скуола Нормале Супериоре), Флоренция, Италия

2  017 жылдың 17 қарашасында Еуропалық Парламент, 
Еуропалық комиссия және Еуропалық кеңес 
президенттері Еуропалық одақ (ЕО) қабылдайтын 
және қолдайтын әлеуметтік принциптер бекітілген 

және «Әлеуметтік Құқықтардың Еуропалық Тірегі» (Тірек 
немесе ӘҚЕТ) деп аталатын саяси декларацияға қол қойды. 
Бұл «Әлеуметтік Еуропада» еуропалық интеграцияның 
болашағы туралы пікірталасты қайта туындатқан Жан-
Клод Юнкер бастаған Комиссияның жетекші әлеуметтік 
бастамасы еді. 2014 жылы тағайындалғанынан бастап 
президент Юнкер өткеннен өзгеше дискурс аясындағы 
еуропалық әлеуметтік өлшем туралы мәселені көтерді: 
жалпыға игілікті мемлекеттер мен әлеуметтік саясаттың 
өндірістік жағы әлі де есептелгенмен, жаңа комиссия 
болашақ саясаттың экономика мен еңбек нарығына 
ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік теңдік, әділеттілік және 

>>

2017 жылдың қарашасында қол қойылған Әлеуметтік Құқықтардың 
Еуропалық Тірегі Еуропалық Комиссияның ең негізгі әлеуметтік 
бастамасы. Ұсынған: Еуропалық Комиссияның веб-сайты.

интеграцияға қатысты әлеуметтік салдарын қайта түсіндіру 
қажеттілігін ашық мойындады. 

> Қалыптастырудың ұзақ әрі даулы процесі

2015 жылдың қыркүйегінде Юнкердің Одақ жағдайы 
туралы сөзінде, жаңартылған нарратив пен саясаттың 
алдыңғы үлгілерінен бас тарту (қатаң үнемдеу салдары 
толық сезілген уақытта) аясында, «Тірек» бастамасы 
ұсынылды. Ұсыныстан кейін қалыптастырудың екі жылдық 
кезеңі орын алды: 2016 жылдың наурызында Комиссия 
құжаттың алғашқы үлгісін жариялады және жылдың соңына 
дейін созылған қоғамдық кеңестің ұзақ және кең процесін 
ашты. Мәтінді әзірлеуде кеңестердің ерекшелігі мүдделі 
әртүрлі тараптардың жан-жақты және белсенді қатысуына 
көмектесуге ұмтылысын көрсеткенімен, позициялар 
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ұсынылған құжаттар мен Комиссия ұйымдастырған 
тыңдаулар мен пікірталастар туралы баяндамалардың 
қоғамға ашықтығы түрлі мүдделердің қорытынды құжатта 
қалай көрініс тапқандығын зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл – 
бастаманың болашақта мүмкін болатын дамуын түсіну кілті.

Қоғамдық кеңес нәтижелерін талдау қалыптастыру процесі 
қатысушыларының қойған талаптарындағы әралуандықты 
көрсетті. Қатысушылардың негізгі екі тобы арасындағы 
айырмашылықты жиі байқаймыз: бір жағынан, азаматтық 
қоғам ұйымдары, кәсіподақ конфедерациялары және Еуропа 
парламенті экономикалық күйзелістер жағдайында азаматтар 
мен жұмысшылардың құқықтарын қорғауға кепілдік 
беретін және еңбек нарығындағы икемділік мен қауіпсіздік 
арасындағы ең тиімді тепе-теңдікті қамтамасыз ететін 
«әлеуметтік қорғаудың минималды деңгейін» қамтамасыз 
ету қажеттілігін ескертті және Тіректің жүзеге асырылуы 
үшін саясаттың әртүрлі құралдарын, оның ішінде ЕО жаңа 
заңнамасы мен ұлттық қаржыландыру аумағынан тыс 
қаржыландыруды пайдалануға шақырды. Екінші жағынан, 
жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер қауымдастықтары мен 
бірқатар мүше мемлекеттер (еңбек нарығының қызметімен 
тікелей байланыстырылмаған) әлеуметтік интеграция мен 
қорғауға деген ықыласқа қобалжу танытып, әлеуметтік 
саладағы жаңа заңнаманың немесе қаржыландыру 
механизмдерінің қабылдануына қарсылық білдірді. Саяси 
акторлардың бұл тобы саясатты реттеудің «жұмсақ» 
құралдары көмегімен және субсидиарлық принциптерін 
ескере отырып, интеграцияның әрі қарай жүруіне ықпал етті.
 
> Символдық құндылықтың теңестіруші әрекеті

Құжаттың қорытынды нұсқасын қарастыра отырып, 
Комиссияның әртүрлі көзқарастарды қалай ұштастырғанын 
көре аламыз: дискурстық деңгейде ЕО институттары 
азаматтық қоғам ұйымдары мен кәсіподақтар ұсынған 
бағдарды ұстана отырып, құқық қорғау саласына назар 
аудару және әлеуметтік интеграция мен теңдікті жеке мақсат 
ретінде қарастыру үшін қатаң үнемдеуге бағытталған 
позициялардан ғана емес, «әлеуметтік инвестиция» (2013 
жылғы Әлеуметтік инвестициялар пакеті) ұғымынан да 
бас тартып, әлеуметтік өлшем айналасындағы өзгертілген 
нарративті ұсынды. Дегенмен, Тіректі практикалық іске 
асыру құралдарына қатысты олар үйлестіру мен мониторинг 
бойынша міндетті емес шараларға сеніп, іскерлік секторы 
мен бірқатар мүше мемлекеттер қорғаған позициямен 
келісті. Қорытынды құжат әртүрлі саяси акторлармен оң 
қабылданғанмен, ӘҚЕТ бастамасының нәтижесі – ЕО-тың 
негізгі үш институты мойындаған бірқатар принциптер 
мен ұмтылыстар бекітілген саяси декларациялық құжат. 
Жалғыз саяси жаңашылдық – макроэкономикалық 
үйлестірудің жалпы құрылымына әлсіз интеграцияланған 
әлеуметтік көрсеткіштердің (Әлеуметтік есеп тақтасы)  
жаңа жиынтығы. Тіректің қосымша құны әлі күнге дейін 

оның символдық сипатына негізделеді, бірақ ЕО әлеуметтік 
өлшеміндегі өзгерістерге алып келуі мүмкін әлеуетін іске 
асыру оны жүзеге асыруға қатысатын акторлардың саяси 
еркіне тәуелді.

2019 жылы Еуропалық Парламентке (ЕП) сайлау және 
жаңа Комиссарлар коллегиясын тағайындау осыған 
қатысты әлсіз үмітті ғана көрсетеді. ЕО деңгейінде 
бюрократтар мен саяси топтар әлеуметтік мәселелерді 
ұлттық деңгейден жоғары деңгейде шешу маңыздылығын 
мойындады. ЕП сайлауына манифестерінде барлық 
еуропалық партиялар, әсіресе, Еуропалық Социалистер 
Партиясы, Жасылдар, Еуропалық Еркін Альянс (алғашқы 
екеуі Тірек туралы тікелей айтқан) әлеуметтік саланы 2014 
жылмен салыстырғанда өзекті немесе маңыздырақ деп 
есептеді. Сондай-ақ, жақында тағайындалған Комиссия 
төрайымы Урсула фон дер Ляйен кіріспе сөзі мен саяси 
ұсыныстарында ӘҚЕТ және оны жүзеге асыру бойынша 
«әрекет ету жоспарының» қабылдануы туралы сөз 
қозғады. Дегенмен, «Тірек» бастамасы аясындағы ендігі 
әрекеттерінде, қалыптастыру мен қабылдаудағы сияқты, 
жеке мүше мемлекеттердің рөлі шешуші мәнге ие болады, 
сондықтан ұлттық деңгейдегі өзгерістерді де ескеру қажет.

> Мүше мемлекеттер рөлі: Италия кейсі

ЕП сайлау алдында Италияда «Әлеуметтік 
Құқықтардың Еуропалық Тірегі» манифестер мен 
қоғамдық пікірталастарда болмады, ал ЕО әлеуметтік 
өлшемнің нығаюын қолдаған партиялар (мысалы, +Eu-
ropa/ALDE, Europa Verde/Greens, және la Sinistra/GUE/
NGL) сайлауда жеңіліп қалды. Сонымен қатар, бұл 
партиялар өз бағдарламаларын ЕО-тағы ортақ/ұқсас 
партияға сәйкес тығыз байланыста әзірледі және сайлау 
кампаниясында ұлттық та, ұлттықтан жоғары деңгейлерде 
де өзекті мәселелерді қарастырды. ЕП соңғы сайлаудың 
«еуропаландырылуы» әлсіз, бірақ, тек Италияда ғана 
емес, сондай-ақ барлық мүше мемлекеттерде ішкі саяси 
бағдарламалардың ықпалымен болғанына қарамастан, 
италиялық кейс сайлаудың қорытынды нәтижелеріне 
қатысты репрезентативті болмауы мүмкін. Шындығында, 
про-ЕО интеграциялық позицияларын ұстанатын 
ALDE де, Greens/EFA да ұлттық және еуроскептикалық 
партиялардың дауыстарын әлеуетті өтей отырып, 
Страсбургте жаңа орындарға ие болды. Алайда, 
әлеуметтік сияқты саяси саладағы мүше мемлекеттер 
рөлінің басымдығы және Еуропалық парламентте орын 
алған жоғары саяси бөлшектену ЕО әлеуметтік өлшемінің 
болашағын күңгірт етеді. Бұл ұлттық деңгейден 
жоғары акторларға, оның ішінде жаңа Комиссияға, 
алдыңғылардың салған ізімен – Тірекке сүйене отырып, 
әлеуметтік салада тығыз интеграцияға ықпал етуіне 
мүмкіндік береді. 

Хаттарды Беатрис Кареллаға <beatrice.carella@sns.it> жолдауға болады.
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> Жасанды 
интеллект
кімдікі?
Паола Тубаро, Ғылыми зерттеулердің ұлттық орталығы, Париж-Сакле университеті, Франция

Заманауи жасанды интеллектінің (ЖИ) ерекше 
жетістігі шынайы ерлер мен әйелдердің қыруар 
«микро-жұмысына» негізделеді. Олар суреттердегі 
объектілерді белгілейді, коммерциялық 

түбіртектерді транскрипциялайды, мәтін үзінділерін 
аударады және қысқа сөйлемдерді дауыстап оқып, өз 
дауыстарын жазады. Қарапайым және қайталанатын бұл 
міндеттер, әдетте, төмен біліктілікті талап етеді және 
ол үшін бірнеше цент қана төленеді. Ресми жалданған 
жұмысшы емес, келісіммен ақы алатын қосалқы жұмысшы 
болатын олар арнайы веб-сайттар арқылы өз смартфондары 
немесе ноутбуктерімен қашықтықтан орындайды.

Жұмысшылардың көлеңкедегі осы әскері ЖИ қалай 
сүйемелдейді? Мысалы, Alexa немесе Siri сияқты ЖИ 

>>

Тек нақты адамдармен ғана жасанды интеллект «интеллектуалға» 
айналады. Ұсынған: Hitesh Choudhary / pexels.com.

технологияларының негізінде жұмыс жасайтын дауыстық 
көмекшілерді алайық. Қолданушылардың сұрауларын 
танудан бұрын дауыстық көмекшілер адам тілінің 
көп үлгілерімен, мысалы, ауа-райы туралы сұраған 
адамдардың, танысуы қажет. Осылайша, машина олардың 
дауыс тембрі мен ырғағындағы, өңірлік акценттердің 
ерекшеліктеріне немесе фондық шудың болуына 
қарамастан оның барлығының бір нәрсені білдіретінін 
«үйренеді» де кейін жаңа қолданушылардың ұқсас 
сұрауларын тани алады. Сондықтан, микро-жұмысшылар 
ауа-райы туралы сұрап, өз дауыстарын жаза отырып, осы 
үлгілерді қалыптастырады. ЖИ өндірушілері «ақылды» 
көмекшілерін тексеру және жоспарланғандай жұмыс жасап 
жатқандығына көз жеткізу үшін микро-жұмысшыларға 
жүгінеді.
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2000 жылдардың басында Amazon микро-жұмысты 
өзінің «Mechanical Turk» арқылы таратты. Алғашында 
өнімдердің тізімін тазартуға үлес қосып жүрген 
қызметшілер көмегін пайдаланған ішкі қызметті Amazon 
сыртқы клиенттерге ашты, олар микро-жұмысшылардың 
орындауы үшін HIT (Human Intelligence Tasks [Адам 
интеллектісінің міндеттері]) орналастыра алады. Amazon, 
компьютерлерге қарағанда, міндеттерді нәтижелі орындай 
алатын кезде адамдар үшін аутсорсингті пайдалану тиімді 
екенін атап өту мақсатымен, құрылғысын «жасанды 
жасанды интеллект» деп атады. Бүгінгі күні басқа да 
веб-сайттар мен қосымшалар Amazon жолына түсіп, 
өз нұсқаларын ұсынды: мысалы, аустралиялық Appen, 
немістің Clickworker-і, америкалық Lionbridge және Mi-
croworkers, - бұл кейбіреулері ғана.

Осы жұмысты атқаратын микро-жұмысшылар қайда? 
Кейбір міндеттерді онлайн орындауға болатындықтан 
және нақты бір жерде болуды талап етпейтіндіктен 
(мысалы, салат суреттеріндегі қызанақтарды 
идентификациялау) кейбір жұмысшылар еңбекақысы 
төмен елдерде өмір сүреді. Осы тұрғыдан микро-жұмыс 
географиясы аутсорсингтің әйгілі үлгілерін қайта 
жандандырады. Дегенмен, басқа міндеттер жергілікті 
білім мен дағдылардың болуын қажетсінеді де елден тыс 
жерде орындала алмайды. Мысалы, дауыстық көмекші 
үшін сөйлемдерді жазу көмекші сатылатын елдің тілінде, 
акцентпен және диалектімен, сөйлейтін жұмысшыларды 
талап етеді. Шындығында, Mechanical Turk-тің көп 
жұмысшылары АҚШ-та жұмыс жасайды. Өткен жылы 
әріптестер командасымен жоғары индустриялық елдің бірі 
Францияда «Digital Platform Labor» (DiPLab) [Еңбектің 
цифрлық платформасы] деп аталатын зерттеу жүргіздік 
және көп микро-жұмысшыларды анықтадық.

Франция сияқты елде микро-жұмысты жасайтын 
адамдар кімдер? Сауалнамамыз олардың білім алушылар 
немесе миллениалдар ғана емес екенін көрсетті. 25-44 жас 
аралығындағы француз микро-жұмысшыларының 60% 
астамының онлайн міндеттерінен басқа негізгі жұмыстары 
бар. Олар (мысалы) денсаулық сақтау, білім беру және 
қоғамдық қызмет салаларында жұмыс жасап, микро-
жұмысты қосымша табыс көзі ретінде пайдаланады. 
Шектеулі біліктілікті талап ететін міндеттерді орындау 
үшін микро-жұмысшылардың білімі жалпы халықтың 
білім деңгейінен жоғары болуы қызық: Франция халқының 
40% астамының жоғары білімі бар. Француз микро-
жұмысшыларының жартысынан көбі – әдетте, отбасы бар 
әйелдер. Негізінен, ерлерге қарағанда толық емес жұмыс 
күнінде жұмыс жасайтын, жарының табысына тәуелді 
және үй жұмысына көп уақыт бөлетін олар жұмысы мен 
үй жұмысы арасындағы бүкіл бос уақытын Интернеттегі 
онлайн микро-міндеттерді орындауға арнайды. Микро-
жұмыстың қосымша табысы жақсы қабылданғанмен, 
мұның құны – демалыс үшін аз уақыт қалдыра отырып, 
ресми жұмыс пен күтімге қосымша ауыртпалық жасауы.

Микро-жұмыс экономикалық тұрақсыздықтың кең, 
бірақ жасырын мәселесін айқын көрсетеді. Жалпы 
халықтың 10% кемі елдің орташа табысының жартысы 
ретінде есептелетін кедейлік шегінен төмен деңгейде 
өмір сүріп жатқанда, француз микро-жұмысшыларының 
20% көбі осындай жағдайда. Осы тұрғыдан онлайн 
микро-міндеттер жағдайды жақсарту талпынысы: 
сауалнама респонденттерінің басым бөлігі микро-
жұмысты атқарудағы негізгі себептерінің бірі – ақшаға 
қажеттілік екенін айтты. Дегенмен, Франциядағы (барлық 
платформаларды қоса алғанда) микро-жұмыстың орташа 
айлық табысы ассиметриялы бөлінген. Аракідік жұмыс 
жасайтын «тұрақсыз» микро-жұмысшылардың басым 
бөлігі орта көрсеткішті, шамамен, айына 21 еуроға дейін 
төмендетсе, кейбір «өте белсенді» адамдар толық жұмыс 
күні (немесе солай айтуға болады) микро-жұмыс жасай 
отырып, айына 1500-2000 еуроға дейін табыс табады.

Егер микро-жұмыс стандартты еңбек нарығында 
баламалары аз немесе жұмыстың икемді шарттарын 
қажетсінетін (мысалы, жоғарыда айтылған күтіммен 
байланысты) адамдарды ішінара қолдауға қабілетті болса, 
оның да белгілі бір тәуекелі бар. Микро-жұмыс әлеуметтік 
қорғаудың, денсаулық сақтаудың және зейнетақының 
ешқандай формасымен қамтамасыз етпейді. Қазіргі таңда 
микро-жұмыс тәжірибесін кәсіби мансаптың жолы ретінде 
пайдалану әдісі жоқ: мысалы, бір веб-сайтта жинақталған 
бедел басқасына өтпейді. Психологиялық тұрғыдан 
микро-жұмыс қынжылтуы мүмкін. Микро-жұмысшылар 
клиенттерді танымағанда және/немесе орындап жатқан 
міндеттердің мақсатын білмегенде, және бұл жиі орын 
алады, олардың қызметінің мәні жоғалады. Мысалы, 
респонденттеріміздің бірі ЖИ-ке қосқан үлесін білмей, 
«Суреттегі қызанақтардың айналасына шеңбер салуымды 
не үшін сұрайды?», – деген сұрақ қойды. Сондай-ақ, 
клиенттер орындалған міндеттерден бас тартқанда (және, 
сәйкесінше, ақысы төленбегенде), микро-жұмысшылар 
қабылданған шешімге арыздану немесе оның не себепті 
қабылданғанын білу мүмкіндігінен айырылған. Оның 
үстіне, олар бір-бірінен оқшауланған. Олардың микро-
жұмысы үйінде және кеңсенің кофе аймағы сияқты 
түсініктері жоқ; сонымен қатар, микро-жұмыс веб-сайттары 
оларға, жоқ дегенде, онлайн кездесу үшін цифрлық алаң да 
ұсынбайды. Мұндай инфрақұрылымдарды қалыптастыру 
үшін белсенділердің немесе кәсіподақтардың бастамасы 
қажет.

Микро-міндеттер ЖИ-нің алдыңғы қатарлы 
индустриясының дамуына қызмет ететіндіктен және бұл 
міндеттерді жағдайлары осал адамдар орындайтындықтан 
мүмкін болатын шешімдер туралы зер сала ойлануды 
бастау маңызды. Микро-жұмыс веб-сайттары мен 
қосымшалары ашықтығын жоғарылата және желілік, 
қосымша қызметтерді ұсына отырып, өз үлестерін қоса 
алады. Саясаткерлер мен кәсіподақтар типтік емес 
жұмысшыларды қорғаудың жаңа формаларын әзірлеу 
үшін әлі де көп жұмыс жасауы тиіс.

Хаттарды Паола Тубароға <paola.tubaro@lri.fr> жолдауға болады.
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>>

> Ұлы жаңалықтар

Левио Скаттолини, Рио-де-Жанейро мемлекеттік университеті (UERJ), Бразилия

К апитализмнің әлі де өркениеттік жетістіктерге 
қол жеткізе алатындығына скепсиспен 
қарайтындар әдетте, Цифрлық және 
Ақпараттық дәуірдің технологияларына 

қатысты уәждерге күмән келтіреді. Жасанды интеллект, 
Машиналық оқыту, Big Data, Заттар ғаламторы (IoT), 
Блокчейн, криптовалюталар және смартфондар, тәніміз 
бен жанымыздың жаңа кеңейтілген мүмкіндіктері, жаңа 
уақыттың белгісі ретінде емес, келешекке жол жабатын 
тетіктер ретінде қабылданады. Біз осы гипотезаны немесе 
осы жағдайдың орын алатындығын растайтын дәлелдерді 
іздегенімізбен, бәрібір өткір және бұрыннан келе жатқан 
сұраққа жауап бере алмаймыз: не себепті жаңа шешімдер 
мен құрылымдар олардың негізі болған мінсіз типтерге 

>>

мұражайы

ұқсамайды, неге соңында олар бұрынғыны жаңа қалыпта 
қалыптастырады? 

Осы мәселені шешудің бірнеше аспектісі бар; Мен 
әдетте мұндай пікірталастарда еленбейтін әлеуметтік 
төркіні анық көрсетілген нақты және шұғыл шешілуі тиіс 
мәселені атап өткім келеді. Кең таралған жаңа идеяның бірі 
– криптовалюта, Биткоин, қаржылық жүйе жасап отырған 
миға қонымсыз асыра сілтеуге қарсы бүлікшіл шара – 
2008 жылғы экономикалық дағдарыстың шарықтау шегіне 
айналған бүкіл әлем мемлекеттерінің рұқсатымен және 
қолдауымен болған еді. Шындығында, Біріккен Корольдік 
Үкіметінің 2009 жылғы 3 қаңтарда банктер үшін екінші 
қаржылық көмек көрсету ниетін жариялаған «Таймс» 

Криптовалюта неғұрлым демократиялық қаржылық жүйеге үмітті 
арттырды. Ұсынған: Worldspectrum / pexels.com.
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хабарламасында наразылық белгісі оны іске қосу күнінің 
уақытша белгісі ретінде Биткоин бастапқы кодына енгізілді. 
Бірақ бұл ғана емес, технология архитектурасы, шын 
мәнінде, билікті қаржы жүйесін бақылаған «делдалдардың» 
қол астынан шығарып, оны қарапайым адамдар, қалың 
жұртшылық арасында тарату үшін әзірленді.

Дәстүрлі қаржы жүйесінде анықталған мәселенің мәні 
негізінен транзакцияларды тексеру және валюталарды 
шығару үшін орталықтандырылған мекемелерге сенім 
артумен байланысты. Басқаша айтқанда, жеке меншік 
және орталық банктер сияқты қаржылық мекемелер 
А-ның белгілі бір ақша сомасын иемденетініне және 
осы соманы В-ның жеке меншігіне өткізгенде оны 
қайтадан пайдаланбайтындығына кепілдік береді. Біз осы 
тиісті міндеттерді орындау үшін қаржы мекемелеріне 
өкілеттік береміз және олар барлық мүмкіндіктерді 
жасайды деп үміттенеміз. Қазіргі уақытта бұл оккульттық 
болып табылатындықтан және күнделікті өмірде көп 
кездеспейтіндіктен көпшілік үшін түйткіл болмағанымен, 
әсіресе барлығы айырбас, ақыр соңында ақша үшін 
өндірілетін әлеуметтік формациядағы Үкімет полисі үшін 
шешуші фактор болып табылады.

Осы мағынада барлық қатысушы тараптардың арасында 
келісу тетігі арқылы тіркелетін және тексерілетін, 
оған қатысқысы келетін барлық адамдар үшін ашық 
бухгалтерлік кітаптардың орталықсыздандырылған желісін 
құру мүмкіндігі өте ақылға қонымды және қызықты идея. 
Оның үстіне, егер бұл желі бас тартуға тұрақты (бір 
немесе бірнеше тораптардың істен шығуы жағдайында 
қалыпты жұмыс істеуге қабілетті), кіріктірме өзгермейтін 
валюталық эмиссиясы бар (21 миллион монетамен 
шектелген), адамдарға интернетке қол жеткізумен 
бір жерде бірден дерлік мәмілелер жасауға мүмкіндік 
береді және он бір жылдан астам уақыт бойы күрделі 
құрылымдық зақымдануларсыз жаппай шабуыл жасау 
әрекеті жағдайында жұмыс істейді. Шындығында, бөлінген 
жүйелерді үйлестіру архитектурасы Биткоин негізінде 
ұтқыр жолмен жасалды, бұл Блокчейн деп аталатын басқа 
да бірқатар дербес технологияны іске асыруға жол салды.

2019 жылы Биткоинның нарықтық құны 225 миллиард 
долларға жетті және бір жыл ішінде оның өзіндік цифрлық 
желісінде 120 миллионнан астам транзакция тіркелді. 
Біз осы қаржы жүйесінде революция жасап, қарапайым 
адамдарға билік бердік деген қорытынды жасай аламыз ба? 
Бұл тез арада болмайды. 2014 жылдан бастап, қарқынды 
және амалсыз бастамадан кейін қаржы мекемелері, 
корпорациялар мен ірі нарық ойыншылары криптовалютаға 
деген көзқарасты өзгертіп, жаппай инвестиция салып, 
технологияны зерттей бастады. Қарапайым дербес 
компьютерлері бар пайдаланушылар желідегі көпшілікті 

құрайды және оларды бақылай алады деген мінсіз түсінікке 
шынайы өмірде болып отырған жайттар күмән келтірді. 
Қазіргі уақытта биткоиндердің «mining»-ін ірі «фермалар» 
бақылайды, бұл – құрал-жабдықтары, энергия және 
ресурстары – немесе, басқаша айтқанда, қажетті «жұмыс 
дәлелдерін» жақсылап өңдеу үшін капиталы бар ірі 
кешенді компанияларды сипаттауда қолданылатын термин. 
Қорытындылай келе, Фэйсбуктің қаржылық ұйымдарды 
қоса алғанда, әлемдегі бірқатар ірі корпорациялармен 
әріптестік орнатуға, Биткоин және басқа криптовалюталар 
істей алмаған жүйені жүзеге асыру мақсатында ақылға сала 
келе Libra деп атаған өзіндік криптовалютасын құруға және 
оны танымал етуге ниетті екендігін жазған хабарламасын 
атап өту керек. Бұл дегеніміз, біз ең ірі корпорациялармен 
одаққа кіре отырып, алғаш рет жеке меншіктегі және 
өздерінің пайдаланушылары туралы білетін жаһандық 
орталық банкті құру үшін әлемдегі он жылдан астам уақыт 
бойы миллиардтаған адамдар туралы деректерді дұрыс 
иемденбеген платформа орнына ең ірі әлеуметтік желілер 
платформасының пайда болу қарсаңында тұрғанымызды 
білдіреді.

Мұнда әлемдегі іс-қимылдарымыздың оңтайлы 
бағдар құралы ретінде сыни талдаудың маңыздылығын 
растай аламыз. Жоғарыда айтылғандай, қазіргі қаржы 
жүйесінің мәселелері көбінде «делдалдар» ретінде 
орталықтандырылған институттарға сенім артумен 
байланысты екендігі туралы прагматикалық диагноздан 
оны реформалау және ашық орталықсыздандырылған 
«сенім желісін» құру жөнінде прагматикалық шешім 
туындайды. Алайда, біздің қаржы жүйесінің мәселелері 
оның формасында емес, оның мазмұнында пайда болса 
ше? Мен заманымыздың ең үздік әлеуметтік делдалына – 
ақшаға сүйеніп, «делдалдан айырылған» қоғам құру үшін 
қалай әрекет етуге болатынын айтып отырмын? Бірінші 
кезекте ақша болған жоқ па, бұл орталықтандырылған 
тексеру институттарын дамыту мен өсіру қажеттігіне алып 
келді емес пе? Ақшаны шексіз жинақтаудың ішкі логикасы 
шоғырлану мен орталықтандыруды туындатпайды ма?

Биткоин немесе мыңдаған жаңа криптовалюта пайдасыз 
демеймін, тек әлеуметтік ұйымның капиталистік формасы 
өздігінен болу керек деп қабылданатын болса, егер ақша 
арқылы қарым-қатынас жасаудың салдары перспективада 
қарастырылмаса, бұл жаңа технологиялар онсыз капитал 
өзін-өзі өндіре алмайтын өткенді, қажетті әлеуметтік 
жағдайларды тұрақты қалпына келтіруге үнемі тәуелді 
болатындығын айтып отырмын. Ақша құндылықтарының 
қарама-қайшы қозғалысын көрсете отырып, – біз 
мәселелерді жақсы анықтай аламыз және, мүмкін, 
оның негізінде болашақ үшін басқа жақсы шешімдер, 
құрылымдар немесе технологиялар пайда болуы мүмкін: 
өмір өндірісінің жаңа материалдық процесі.

Хаттарды Левио Скаттолиниге <leviosj@gmail.com> жолдауға болады.
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> Тұрақты цифрландыруды
   жүзеге асыру үшін не істеу қажет?

Феликс Зюльманн-Фол, Германия

Ц ифрландырудың не екенін өзімізді қоршаған 
көп нәрседен көруге болады. Мысалы, дыбыс 
жазатын дүкенді алайық. Біз бұрын ұнатқан 
әуенді радиодан тыңдайтынбыз немесе алған 

сыйақымызға музыка дүкеніне барып, әуен жазылған 
медиатаспаны сатып алушы едік. Бұл материалдық зат 
жеке меншігімізге өтетін еді. Қазір осы әдеттегі/үйреншікті 
әрекетті бақылауымыз екіталай. Платформаның бизнес 
үлгісіне негізделген ағынды қызмет көрсету миллиондаған 
әуендерге қол жеткізуге мүмкіндік береді және бұрынғы 
сақталған жазбалардың орнын басады. Музыка 
индустриясы айтарлықтай өзгерді. Бұл өзгерістің негізгі 
себептерінің бірі – өндірістің орталық құралдары ретіндегі 
деректер. Платформаның бизнес үлгісі көп жағдайда өзінің 
пайдаланушылары туралы үлкен ақпарат көзін жинай 

>>

отырып, жұмыс жасайды. Мысалы, қашан, қайда және 
қандай музыка жанрын тыңдайтынымыз туралы. Сонымен 
қатар: Жынысымыз қандай? Балаларымыз бар ма? Қайда 
тұрамыз және қандай көлемдегі отбасылық табысымыз бар?

Дәл осы ақпарат көптеген платформаларды өте табысты 
етеді: олар қалауымыз бен қарым-қатынасымызды біледі 
және ары қарай жалғасатын әрекетімізді болжай алады. 
Олардың көрсететін қызметтері тартымды, өйткені олар жеке 
қасиеттерімізге бейімделеді. Сонымен бірге платформалар 
осы жиналған ақпаратты тұтынудың жеке бағытталған 
мүмкіндіктерін ұсына алатын жарнамалық агенттіктерге 
сатады. Бұл қазіргі уақытта цифрландыруды түсіндірудің 
бір тұсы: капитализм мен технологиялар арасындағы берік 
байланыс.

Жаңартылатын энергия көздері ақылмен 
бөлуді цифрландыруға ықпал етеді. 
Ұсынған: Джеймс Провост / Flickr. Кейбір 
құқықтары қорғалған.
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Осы құбылыс цифрландырудың көбінде тұрақтылық 
пен ортақ келісімге келе алмауымен тікелей байланысты. 
Брундтландтың Біріккен Ұлттар Ұйымына бағытталған 
1987 жылғы атақты есебінде былай делінген: «Тұрақты 
даму – келешек ұрпаққа өзіндік қажеттіліктерін өтей 
алу мүмкіндігіне қауіп төндірмей, қазіргі заманғы 
қажеттіліктеріне жауап беретін даму». Сол себепті, біз, 
балаларымыз және олардың балалары «жақсы өмір сүре 
алу» мүмкіндігіне ие болуымыз керек. Бұл дегеніміз не? 
Әрине, бұл – мәдениет мәселесі. Гуманизм және ағарту 
идеялары ықпал ететін батыс қоғамында, ол мынадай 
құндылықтардан тұратыны сөзсіз: қандай мәнде болса да – 
негізгі демократиялық құқық, өзін-өзі анықтау, әртүрлілік, 
жеке өмірге қол сұқпау, салауатты орта және «еркіндік». 
Дегенмен, осы тармақтардың көбіне экономикалық 
мүдделермен анықталатын цифрландыру жиі ықпал етеді. 
Мысалы, табысты болуы біз туралы барлық ақпаратқа 
иелігіне байланысты платформалар құпиялылықты 
қамтамасыз ете алмайды. Сонымен қатар, парасатты орта 
ешқашан экономикалық мүдделердің мақсаты болған емес 
және бұл цифрлық дәуірде өзгерген жоқ.

Цифрландыру құрылғылардың, инфрақұрылымның 
болуын, өндірісті және шикізатты тасымалдауды талап етеді. 
Цифрлық құрылғыны қарапайым пайдалану барысында 
электр қуатына әлемдік сұраныстың шамамен 10% кетеді. 
Егер осы үрдіс сақталса, 2025 жылда ол 20% өседі. Демек, 
ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың 
өндірісіне және пайдаланылуына CO2 антропогенді 
қалдықтардың 3,7% келеді, ал 2025 жылы ол шамамен 
8% дейін өседі. Шикізат өндірісі шығарылатын елдерде 
тұрақтылыққа қатысты аса үлкен мәселелер туындап отыр. 
Конго Демократиялық Республикасы – осы құбылыстың 
қорқынышты мысалы. Конго – вольфрам, тантал, қалайы, 
кобальт және алтынды тасымалдаушы маңызды елдердің 
бірі. Бұл минералдар цифрлық жабдықтардың құрылысына, 
дайындалуына аса қажет. Әрине, пайдалы қазбаларды 
өндіру барысында эрозия, жер астындағы суларды улау және 
түрлердің өлуі сияқты қарапайым экологиялық мәселелер 
қалыптасады. Дегенмен, әлеуметтік деңгейдегі мәселелер 
одан да көп: қанды азаматтық соғыс елді құлдырауға 
итермелеуде. Осы соғысты 30 жыл бойы толассыз жүргізіп 
келе жатырған әртүрлі бүлікші топтар бейбіт тұрғындар 
арасындағы миллиондаған құрбандар үшін жауапты. 
Цифрлық жабдықтарға арналған таптырмас минералдарды 
жеткізетін жарылғыш заттар осы бүлікшіл топтардың 
қолында, олар аталған минералдарды сатып, қару-жарақ 
сатып алады. Міне сондықтан оларды «шиеленісшіл 
минералдар» деп атайды. Аса күрделі салдарлары: 
ашаршылық, жыныстық зорлық-зомбылық, аурулар, 
заманауи құлдық, жеткіншек сарбаздар.

Осыған қарамастан, жақсы жақтары да бар: кейбір 
тұрақтылық аймақтары цифрлау құралдарын пайдалану 
кезінде ғана қол жетімді. Бірінші мысал – жаңартылатын 
энергияны пайдалануға көшу. Жаңартылатын энергия 
көздерін тиімді пайдалану үшін цифрландыруды айналып 
өте алмайсыз, себебі энергия өндірісі орталықтанбаған, оны 

алдын ала болжау қиын, күннің әр түрлі уақытында жүреді, 
кейде тек аз ғана мөлшерде өндіріледі. Осы өзгеріске бейім 
энергияны барынша пайдаланып қалу үшін сақтау және 
бөлу өте тез жүру керек. Сонымен қатар, бұл тек өзін-өзі 
үйрететін компьютерлік технологияларды қолдау арқылы 
ғана мүмкін бола алады.

Басқа мысал – тұрақты көлік. Қазба материалдарын 
тасымалдау, қала орталықтарындағы кептелістер және 
шаңнан аз-маз ластанудан бас тарту жеңіл автокөліктердің 
санын қысқартуды талап етеді. Алайда, үлкен ақпараттық 
кемшіліктер, сонымен қатар, көліктің баламалы түрлерін 
салыстыруға байланысты мәселе жиі орын алады. 
Әртүрлі тасымалдаушылар, баға қалыптастыру үлгілері, 
жолдағы уақыт және т.б. бар. Аяқасты шолу жасау қиын. 
Бірақ смартфондар дәуірінде бұл мәселені оңай шешуге 
болады. Германиядағы көптеген зерттеу жобалары 
жергілікті қоғамдық көлік тасымалдаушыларының 
қосымшаларын жақсартып, осы қосымшаға өңірдегі басқа 
тасымалдаушылар үшін барлық қажетті ақпаратты қоса 
отырып, осы мәселелерді шешеді. Енді автокөліктерді 
бірлесіп пайдалану қызметтерін тасымалдаушыларды, 
велосипедтерді, автобустарды, пойыздарды жалға беретін 
компанияларды және т.б. салыстыруға болады. Олардың 
саяхатының қанша уақыт алатындығын, қандай тәртіп ең 
арзан екенін, түрлі режимдерді бір-бірімен қалай үйлесімді 
етуге болатынын, сондай-ақ брондау және осы қосымшалар 
арқылы төлеу қалай жүзеге асатынын білуге болады. 
Цифрландыру тұрақты саяхатты айтарлықтай жеңілдетеді.

> Бұл жол бізді қайда апарады? 

Есептеуге келмейтін зерттеулер қоғамда тұрақтылықтың 
маңызды екенін көрсетеді. Дегенмен, тұрақты әрекет ету – 
мүлдем басқа. Адамдар, әдетте, өз автокөлігінен құтылуға 
немесе ұшақпен саяхаттауды тоқтатуға жол бермейді. 
Бұл – саясаттың императиві. Цифрлық құрылғыларды 
жөндеуге салықты төмендету немесе барлық электрондық 
құрылғылар жөндеуге жарамды болуға тиіс деген заңнама 
сияқты көптеген қарапайым қадамдар бар. Бірақ шикізатқа 
әділ баға төлеу ең үлкен қадам болар еді. Пайдалы 
қазбаларды өндіру барысында пайда болатын экологиялық 
және әлеуметтік ақаулардың қаржылай өтемақысы болуы 
тиіс. Бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін, бірақ сондай-ақ 
ресурстарға неғұрлым жоғары салықтар есебінен постдаму 
экономикасына жол салады. 

Алайда, өндіріс пен өмірдің неғұрлым тұрақты амалын 
жасау үшін өз мүмкіндіктерін пайдаланатын және энергияны 
көбірек тұтыну мен табиғатты ластау тәуекелдерін 
болдырмайтын цифрландыруға бірлескен күш арқылы қол 
жеткізуге болады. Ақылды заңнама – бір бөлігі. Индивидтер 
мұны саяси белсенділік, дауыс беру және өз өмір салтын 
бейімдеу арқылы қолдауы тиіс. Тұрақтылық жеткіліктілікке 
негізделеді, бірақ цифрландыру тұтыну шегін төмендетеді. 
Біз осы дәйекті мұқият қадағаланымыз абзал.

Хаттарды Феликс Зюльманн-Фаулға  
<kontakt@suehlmann-faul.com> жолдауға болады.
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> Fairwork қоры:

Сруяна Катта, Келле Хаусон және Марк Грэм, Оксфорд интернет институты, Оксфорд 
университеті, Ұлыбритания

O la Cabs – үнді сапар алмасу фирмасы, 
бүкіл әлем бойынша өсіп келе жатқан 
компаниялардың бірі, оның бизнес моделі 
жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың 

сәйкестігін қамтамасыз ету үшін цифрлық платформаны 
пайдалануға негізделген. Атап айтқанда, Ola мобилдік 
қосымшасы тасымалдауға мұқтаж жолаушыларға жақын 
маңдағы жүргізушімен байланысуға мүмкіндік береді. Ola 
сияқты цифрлық еңбек платформаларының әдетте «гиг 
экономикасы» деп аталатын құрамдас бөлігі бар, онда 
компаниялар цифрлық платформа арқылы (аса мұқият 
қорғалатын алгоритмге негізделген) кездейсоқ және 
фрагменттік негізде қысқа мерзімді «гигтерді» орындау 
үшін ізденушілерді жалдайды. Алгоритмдік бөлінген және 
басқарылатын жұмысы бар гиг экономикасының моделі 
бірлесіп пайдалану мен жеткізуден бастап, үй жұмысы 
мен жалпы фрилансқа дейін экономикалық қызметтің кең 
ауқымының жаппай таралуына алып келді.

>>

Коммерциялық бір рангілі ортақ пайдалану соңғы онжылдықтағы 
қозғалыстың танымал құралы. Ұсынған: Ноэль Ток / Flickr. CC BY-NC 2.0.

гиг экономикасындағы 
іс-қимылдарды зерттеу

Ola гиг экономикасы саласында мамандандырылған типтік 
фирма, онда компаниядағы көліктерді жүргізетін «серіктес 
көлік жүргізушілерді» тарту үшін еркіндік пен икемділік 
туралы уәждер жиі айтылады. Гиг экономикасының негізін 
қалаушы ұстанымға сәйкес, Ola өзінің сайтында жаңадан 
көлік жүргізе бастағандарға «икемді жұмыс кестесіне», 
«жұмыстың еркіндігіне» және «құрметке ие болуға» кепілдік 
беретіндігін көрсетеді. Адамдар өз автокөліктерімен 
Ola белгісін пайдалана алады, сонымен қатар компания 
автокөліктері жоқ адамдарға оларды күніне 10-16 долларға 
жалға береді. Жаңадан көлік айдауды бастаған жүргізушілер 
қайтарылмайтын бастапқы жарнадан (шамамен $56) және 
сақтандыру депозитінен ($293 бастап $432 дейін) кейін 
«нөлдік тәуекелі бар автокөлікті» басқара алады.

Ola-ның айтуынша, серіктес көлік жүргізушілері – 
дәстүрлі жұмыстың шектеулерінен босатылған және 
қызықты міндеттерді орындайтын өз бетінше күн көріп 
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жүргендер. Гиг-тегі жұмыс өзін-өзі басқарудың тартымды 
мүмкіндіктерін ұсынады, қолда бар активтерді пайдалану 
және отбасылық немесе басқа да жұмыстарға көбірек 
көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Оның тартымдылығы 
қызметкерлерге олардың жұмысы мен жеке өмірінің 
көптеген аспектілеріне бақылау жасауға мүмкіндік берумен 
байланысты. Алайда, шындық уәдеден әлдеқайда алшақ. 
Адамды тікелей басқару алгоритмге негізделген бақылаудың 
жасырын және кең таралған түрлерімен ауыстырылады.

2019 жылдың желтоқсанында The Economic Times 
Мумбаида көлік басқарып отырған жүргізуші ұйықтап 
қалып, жол апаты қаупін тудырғаны үшін жолаушы шағым 
келтіргеннен кейін Ola серіктес көлік жүргізушіні жұмыстан 
шығарғандығын хабарлады. Жүргізуші жиырма сағаттан 
ұзақ уақыт көлік басқарғанын мәлімдеді. Бір қарағанда, 
Ola-ның оны шеттету бойынша әрекеттері жолаушылар мен 
жүргізушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ақылға 
қонымды шара. Дегенмен, осы оқиға ұжымдық пайдалану 
секторына және концерннің кеңірек экономикасына тән 
бірқатар негізгі құрылымдық мәселелердің бар екенін 
көрсетеді, атап айтқанда, еңбектің төмен еңбекақысы, еңбек 
шарттарының қауіпсіздігі және тиісті құқықтық рәсімдердің 
жоқтығы. Хабарламада жұмысшылар ұйымы өкілінің сөзі 
келтіріледі: «Егер олар ұзақ уақыт бойы, 14-15 сағат көлік 
жүргізбесе, Ola, Uber және т.б. күнделікті жарна сомасын 
төлей алмайды».

Гиг экономикасы платформалары өзін тұтынушылармен 
байланыстыратын технологиялық компания екенін 
жиі қайталайды. Осы логикалық жүйе бойынша 
платформалардың әртүрлі құзіретінде жалданған 
жұмысшылар емес, «тәуелсіз мердігер», «өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар» немесе солар тәрізді алпауыттар топтамасы 
пайда болады. Бұл классификация платформалар белгілейтін 
жұмыс шарттары мен төлемге, желіні басқарудың 
жоғары тиімді әдістерін пайдаланатын қолданыстағы 
басқару қарым-қатынастарына қарама-қайшы. Осы шарт 
жасаудағы ептіліктің нәтижесі – саны өсіп келе жатқан гиг 
экономикасы жұмысшылары еңбек заңнамасы аясында 

қорғалмайды, тиісінше, олардың ауырған немесе демалыста 
болған уақытта төленетін жәрдемақыларға, сонымен қатар 
зейнетақы жарналарына құқығы жоқ. Платформалардың 
шығындарын жұмысшылар өтейді, мысалы, көлік 
құралдарын жалға беру немесе оны жөндеу қызметтерінің 
ақысы, сақтандыру және жанармай шығындары. Салықты 
төлеу де жұмысшылардың жауапкершілігіне жүктеледі. 
Жұмыс уақытын таңдаудағы икемділік еңбек жалақысының 
төмендеуі үрдісіне (платформалардағы қызметкерлер 
санының жедел өсуімен байланысты) және ұзағырақ жұмыс 
жасайтындарға сыйақы тағайындайтын цифрлық ойын 
интерфейстерге алып келеді. Сонымен қатар, платформалар 
жұмыстың аз болатындығына кепілдік беруге міндетті емес, 
соған қарамастан жұмыс күшінің шамадан тыс көп болуы 
жұмыс орындарына төмен қолжетімділікке және жұмыс 
тапқанға дейін төленбейтін күту уақытының ұзаруына 
алып келеді. Жұмыс күшінің тым көп болуы клиенттердің 
тапсырыс берген қызметті ұзақ күтуі сирек болатындығын 
көрсетеді. Осы факторлардың барлығы қызметкерлерді ұзақ 
уақытқа жұмыс істеуге итермелейді, соның нәтижесінде 
олар өзіне үлкен қауіп-қатер төндіреді және жоғарыда 
көрсетілгендей ұйықтап қалған Ola-ның жүргізушісі тап 
болған жағдайда өздерін және басқаларды қауіп-қатерге 
ұшыратады.

Ola да, үнді контексті де бірегей емес – гиг 
экономикасының барлық саласында осыған ұқсас төмен 
жалақы, шаршау және қауіп-қатер төндіру сияқты жағдай 
жиі орын алады. Бұл мәселелер әртүрлі тәсілдермен, оның 
ішінде қызметкерлердің жұмыспен қамтылу мәртебесіне 
және платформалар міндеттемелеріне бағдарланған реттеу 
арқылы шешіледі. Осының негізінде қызметкерлердің 
төменнен жоғары қарай ұжымдық әрекеттері мен 
ұйымдастырылуы, сондай-ақ жұртшылықтың хабардар 
болуын арттыру және неғұрлым әділ тәжірибені 
ынталандыру бойынша үшінші тараптардың күш-жігері 
жатыр.

Дәл осы негізде 2018 жылы Оксфорд университетінде 
гиг экономикасындағы әділетсіз тәжірибені жою үшін 

>>

Fairwork принциптері. 
Ұсынған: Fairwork қоры.
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жұмыс істейтін әлеуметтанушылар мен еңбек заңгерлері 
арасындағы ынтымақтастық болып табылатын ғылыми-
зерттеу жобасы – Fairwork Foundation қоры құрылды. 
Африка, Азия және Еуропа елдерінің 300-ден астам гиг 
қызметкерлерінен алынған деректерге сүйене отырып, 
біз платформаның әділ жұмыс істеуінің бес қағидатын 
әзірледік: әділ еңбекақы төлеу, әділ шарттар, әділ келісім-
шарттар, әділ басқару және әділ өкілдік.

Біз осы қағидаттарға сәйкес гиг экономикасы 
платформаларын бағалау үшін жыл сайынғы циклде 
зерттеулер жүргіземіз (платформаның жұмысшылары және 
басшылықты қоса алғанда). Содан кейін біз оларды 10-
ға дейінгі бір ұпаймен бағалаймыз және олардың ұпайын 
бағалау карталарында, сондай-ақ лиганың «әділдік» 
кестесінде көрсетеміз. Бұл үшін біз жергілікті жағдайларға 
сүйене отырып, бес қағидаттың әрқайсысы үшін шекті 
мәндерді белгілейміз (мысалы, «еңбекке әділ ақы төлеу» әр 
түрлі жерлерде басқаша түсіндіріледі). Жақсы ұпай жинаған 
платформаларға өздерін әділ жұмыс беруші ретінде ұсыну 
үшін біздің kite белгімізді пайдалануға рұқсат беріледі. Осы 
жұмыс шеңберінде қызметкерлер, фирмалар, тұтынушылар 
және реттеуші органдардың жұмысқа орналастыру 
мүмкіндіктерін кеңейту, өмір сүруге тұрақты қаражатты 
қамтамасыз ету және қызметкерлердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі уәделерінің орындалуын 
қамтамасыз ететін платформаға негізделген экономиканы 
қалыптастыру үшін негіз құруға тырысамыз. Жолаушының 
шағымынан кейін Ola шаршаған жүргізушіге қатысты дереу 
тәртіптік және түзету шараларын қабылдады, соның ішінде 
оның кеңес алуға қатысуын талап етті. Бірақ, мүмкін, 
барлық кінәні жүргізушінің жауапкершілігіне жүктеу 
қателік шығар? Біреуге көп шаршамауға немесе сенімсіз 
табыс көзіне тәуелсіз болуға кеңес беру мүмкін емес. Егер 
Ola және сол тәріздес платформалар осы шараның орнына 
жұмысшыларды басқаруда Fairwork қағидаттарын қолданса, 

біз гиг экономикасындағы қызметкерлер үшін қауіпсіз және 
әділ нәтижелерді көре алатын едік. Жүргізушілерге әділ 
таза жалақы төлейді және шаршағаны үшін сыйақы ретінде 
енгізілген құрылымдық бонустары жоқ платформаларда 
жұмыс істейді, мүмкін, ол ауыр жұмыс күнінің соңында 
басқа жұмысты қабылдаудың орнына жүйеден шығуды 
жөн көреді. Төлем міндеттемелері анық хабарланған 
жағдайда, мүмкін, жұмысшылар қол қояр алдында (келісім-
шарттар) басқа нұсқаларды да ойланып, шешім қабылдар 
еді. Тиісті икемді құқықтық процедуралар (басқару) орын 
алған платформадағы қызметкерлер тәртіптік шараларға 
шағымдана және олардың ісін қарайтын адамдардан 
мәліметтер ала алады. Ал платформалар ретінде 
мойындалған тәуелсіз ұжымдық органдағы қызметкерлер өз 
шарттары негізінде әділ келісімшарттың орындалуын талап 
ете алады. Оның орнына Ola және басқа платформалардың 
көпшілігі тек шығындар мен тәуекелдерді ғана емес, 
сонымен қатар қызметкерлердің қауіпті еңбек жағдайлары 
үшін жауапкершілікті де аутсорсингке беріп үлгерді.

Ұстанымдарымызға сүйене отырып, сенімсіз және 
қауіпті жұмыс платформасына негізделген еңбек заманауи 
экономиканың табиғи, қажетті немесе қолайлы шарты бола 
алмайды деп баса айтқымыз келеді. Қиындықпен, күреспен 
қол жеткізген еңбек құқықтарын бұзу көптеген секторларда 
амал айламен жүзеге асуда. Балама жолдар жоқ деген түсінік 
тереңдей түскенімен және платформалар қол сұғылмайтын 
алаңдар болып көрінгенімен, қоғамдық қабылдауға өте 
сезімтал. Платформа пайдаланушыларының (қызметкерлер 
мен тұтынушылар) осы жұмыстың әділетті болашағы 
туралы ойы мен оны іске асыру жөніндегі мүмкіндіктері 
біз ойлағаннан да әлдеқайда ауқымдырақ.

Хаттарды Сруяна Каттаға <srujana.katta@oii.ox.ac.uk>
Келле Хаусонға <kelle.howson@oii.ox.ac.uk>
Марк Грэмге <mark.graham@oii.ox.ac.uk> жолдауға болады.

2019 жылғы Оңтүстік Африка мен 
Үндістандағы Fairwork Лигасы кестелері. 
Ұсынған: Fairwork қоры.
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> Капитализм, тап, 
келіспеушілік
Донателла дела Порта, Жоғары мектеп, Флоренция, Италия

>>

2019 жылы Гонконгтағы наразылықтар. 
Ұсынған: Incendo студиясы / Flickr. Кейбір 
құқықтары қорғалған. Колин Круч пен Алессандро 

Пиззорно сияқты әлеу-
меттанушыларды «тап-
тық күрестің қайта 

өрлеуі» туралы әңгіме қозғауына 
мәжбүр еткен 1969 жылғы 
«Ыстық күздің» елуінші жылғы 
мерейтойы бүкіл әлемде жаппай 
наразылықтардың, оның ішінде бір-
бірінен қашықтықта орналасқан 
Ливан, Чили, Каталония және 
Гонконг сияқты жерлерде бір уақытта 
миллиондаған шерулер мен азаматтық 
наразылықтардың пайда болуымен 
атап өтілді. 2019 жылғы «Ыстық 
күзде» терең теңсіздік және жемқор 
элиталармен күрес онжылдықтың 
басындағы қатаң үнемдеу саясатына 
қарсы наразылықтардан, сондай-
ақ мыңжылдықтың басындағы 
Жаһандық әділет қозғалыстарынан 
қолдау тапты.

Қатаң үнемдеу саясатына қарсы 
наразылықтар қайта-қайта көтеріліп 
келе жатқанда, 2010 жылдардың 
соңына қарай сол жердегі мәселелерді 
қазіргі әлеуметтік және саяси 
қатынастардың сыны аясында 
қарастыра отырып, әйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық пен жаһандық 
жылынуға қарсы жұмылу алдыңғы 
толқындардың кейбіріне айналды/
кейбірінің жалғасы болды. Флюидті 
желілер көбінесе азаматтарды 
бірінші рет мобилизациялай отырып, 
топтарды өзара байланыстырды. 
«Болашақ үшін Жұмалар», «Жойылып 
бара жатқандар көтерілісі» және «Ни 
Уна Менос» феминистік қозғалысы 
капитализм тарапынан қаналатын 
табиғатқа және әйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық мәселелерін 
өзара байланыстырған кезде, 
2019 жылдың «Ыстық күзіндегі» 
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жаппай мобилизациялар ұлттық 
алшақтауға ұласып, сонымен бірге 
әлеуметтік теңсіздікті ұлғайтқан 
және азаматтық құқықтар мен саяси 
бостандықтарды шектеген жаһандық 
капиталистік дамудың қаһарын 
білдірді. Кейде көшеде және соттарда 
азаматтық бағынбауды қатыгездікпен 
репрессиялау, тіпті радикалды түрде, 
саясиландыру шырмауындағы 
наразылықты одан әрі күшейтті. 

Неолиберализм және оның 
дағдарысы көбінесе наразылықтың 
деструкциялық сипатта көрінетін 
келіспеушілікті тудырды, әлеу-
меттік қозғалыс зерттеулерінде 
капитализм тұжырым мен зерттеу 
тақырыбы ретінде маргиналды 
болды. Сәйкесінше, таптар мен 
таптар қақтығыстарын талдау 
алаңдаушылық тудырды. Дегенмен, 
2008 жылғы Ұлы Рецессия кезеңінен 
бастап, әлеуметтік шиеленістердің 
құрылымдық негіздеріне және 
олардың институттық саясаттағы 
көріністеріне, сонымен бірге (әсіресе) 
даулы саясаттағы көріністерге көбірек 
көңіл бөлінді. Саяси мүмкіндіктерді, 
ресурстарды жұмылдырудың және 
негізгі процестердің рөлі туралы 
нақты тұжырымдар наразылықтардың 
әлеуметтік-экономикалық жағдай-
ларын ескере отырып, жаңарту 
қажет кезде пайда болды. Әрі қарай 
көрсететінімдей, наразылықтарды 
капитализм тұрғысынан талдау үшін, 
неолибералды капитализмнің саяси 
экономикасына маңызды үлес қосатын 
әлеуметтік қозғалыстар туралы 
әдебиеттерді өзара байланыстыру 
қажет.

> Капитализмдегі трансформация-
лар және жаңа әлеуметтік 
қозғалыстар
   

Еңбек қозғалыстары бойынша 
жүргізілген зерттеулер өнеркәсіп 
жұмысшыларының және олардың 
таптық санасының, сондай-ақ 
ұйымдастырушылық қабілеттерінің 
құлдырауына әкелетін капитализмнің 
ұзақ мерзімді трансформациясын 
көрсетті. Осыған сәйкес, әлеуметтік 
қозғалыс бойынша эмпириялық 
зерттеулер зауыттардан тыс ортада 
бөлінушіліктің таралуы, жаңа 

ұжымдық идентификацияның 
жасандылығы және қоғам мен 
нарық иерархияларына қарсы тұру 
мәселелерін қарастырды. Әсіресе, 
1970-ші жылдардан бастап таптық 
бөлінуді жеңілдетілген деп бағалай 
отырып, іс жүзінде кейбір әлеуметтік 
қозғалыс мәселесіндегі ғалымдар 
зерттеп отырған жаңа қозғалыстардың 
пост-индустриялық және пост-
материалистік сипатын көрсетті.

Альберто Мелуччи және 
Ален Турен сияқты әлеуметтік 
қозғалыс ғалымдарының еңбектері 
жаңа әлеуметтік қозғалыстарды 
теориялық тұрғыдан қарастыра 
отырып, бағдарламаланған (немесе 
пост-индустриялық) қоғамдағы 
әлеуметтік қозғалыстардың кейбір 
сипаттамаларын атады. Ақпаратты 
бақылау қоғамдағы күштің негізгі 
көзі болғандықтан, қақтығыстар 
жұмыс орнынан ғылыми зерттеулер 
мен жобалар, ақпарат, ғылым және 
технологиялар, бұқаралық ақпарат 
құралдары сияқты салаларға ауысады 
деген күтім болды. Жаңа қақтығыстағы 
басты акторлар енді индустриялық 
өндірістен гөрі, танымдық және 
символдық ресурстарды пайдалану 
және басқарумен байланысты 
болды. Қазіргі қоғамда әрекет 
ету жеке автономды орталықтар 
құруға инвестициялар адам 
әрекетінің себептерін бақылауды 
күшейту арқылы тығыз интеграция 
қажеттілігімен шиеленісе түседі деп 
күтілді. Турен де, Мелуччи де таптық 
сана деп атауға болатын нәрсенің 
дамуына үлкен мән бере отырып, 
негізгі әлеуметтік қақтығыстар мен 
олардың тасымалдаушыларының 
күрделі көзқарастарын тұжырым-
дағанда «жаңа әлеуметтік 
қозғалыстардың» әлеуметтік негізі 
бойынша эмпириялық зерттеулер 
наразылық білдірушілердің таптық 
ұстанымдарына бағытталды. 
Бірнеше қозғалыстардан және 
бірнеше елдерден жалпылай 
отырып, зерттеулер орта таптың 
кейбір ұстанымдарын көрсетті, 
мысалы, мемлекеттік қызметтегі 
«ақ жағалылар», «көк жағалыларға» 
қарағанда наразылықтарға көбірек 
қатысуға бейім.

> Таптық қақтығыстардың қайта 
өршуі

Бұл теориялық тұжырымдар мен 
эмпириялық талдаулар әлеуметтік 
жалпыға игілікті мемлекеттердің 
кеңеюінің нақты кезеңінде әлемнің 
белгілі бір аймағындағы даулы 
саясаттың кейбір сипаттамаларын 
көрсетуде пайдалы бола тұра, орта 
тап арасында еңбек шиеленістері мен 
наразылықтардың аяқталуы туралы 
болжау нақты болмады.

Біріншіден, капитализмнің батыс-
тық формасы басқа экономикалар 
мен қоғамдар ұмтылған үлгі бола 
алмады, бірақ Батыстың өзін де 
капитализм бағдарламаланған 
қоғамның теоретиктері болжағаннан 
гөрі, қанаушылық формалар дамыды. 
Өндіріс саласы жұмысшыларының 
қысқаруы еңбектегі қанаудың 
төмендеуіне әкелген жоқ. Керісінше, 
жұмысшылар жағдайының әлсіреуі-
мен бірге, автономдықтың, сонымен 
қатар көптеген кәсіптердегі 
жалақылардың және қызмет көрсету 
секторындағы жұмысшылардың 
құлдырауымен орта таптың 
пролетаризациясы байқалды. Дэвид 
Харви Карл Маркстің талдауларына 
сүйене отырып айтқандай, қаржылық 
айлакерлік арқылы пайда табу 
қаржыны шамадан тыс жинақтау 
мәселелерін шешу үшін өндіріс 
арқылы пайда табудың баламасы 
ретінде өсті. Қайта өндіруді кеңейтуге 
бағытталған қаржы жинақтау 
формаларымен қатар, капиталистік 
емес әлеуметтік құрылымдармен 
ерекше қатынастарды кеңейту 
арқылы капиталдың бастапқы 
жинақталуын еске түсіретін, өндіріске 
қосымша құнның бір бөлігін қайта 
инвестициялаумен бірге меншіктен 
айыру арқылы өсім байқалады.

Жұмыс жағдайлары төңірегінде 
қайта туындаған қайшылықтар 
осыған байланысты мәселелерге 
бағытталды, оны Майкл Буравой 
рекоммодификацияға қарсы 
әлеуметтік қозғалыстар ретінде 
классификациялаған (қол жеткізілген 
әлеуметтік қорғауды ілгерілету); 
қызметтің жаңа салаларын 
коммодификациялауға қарсы 
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қоғамдық қозғалыстар; және бұрынғы 
тауарларды нарықтан шығару ретінде 
анықталған экс-коммодификацияға 
қарсы әлеуметтік қозғалыстар, 
мысалы, бұрынғы жұмысшыларды 
еңбек нарығынан шығару. Жинақтау 
логикасы ұжымдық жұмылдыру 
формаларына әсер ететіндіктен, біз 
наразылықтардың таптық бөлінуді 
күшейтетін қаржылық капитализмнің 
өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, 
әртүрлі логикаға бағытталуын 
күтуімізге болады.

> Кеш неолиберализмдегі таптық 
қақтығыстар

Социеталды формациялардың біріз-
ділігінің кең тенденциясы туралы 
пікірталастардан басқа, капиталистік 
эволюциядағы орта мерзімді циклдік 
процестер неолибералды капитализм 
дағдарысы кезіндегі таптық 
қақтығыстардың қайта басталу 
жағдайларын қарастырған кезде де 
ескерілуі керек. Өзінің The Great Trans-
formation [«Ұлы трансформация»] 
атты еңбегінде Карл Поланьи 

капиталистік дамуда әлеуметтік 
қорғау мен еркін нарық арасындағы 
қосарлы қозғалысты сипаттады. 
Екінші үлкен трансформация 
ретінде, неолибералдық капитализм 
нарықтың әлеуметтік үстемдігіне 
қарсы нарықтық қоғамға үстемдік ету 
идеологиясына негізделген.

Поланьидің қозғалыстары мен 
контр-қозғалыстарының жалпы 
тенденциялары сол тарихи кезеңдерде 
бірге өмір сүретін капитализмнің әр 
түрлі типтеріне енеді. Біріншіден, 
әлемдік жүйе ұстанымы көрсеткен-
дей, капитализм орталық, жартылай 
периферия мен периферияда әртүрлі 
формаларға ие болады. Жұмысшылар 
қозғалысы бойынша зерттеулер 
жаһандық деңгейде нақты геосаяси 
трендтерді жалпылау тенденциясын 
сынға алды, мысалы, өнеркәсіп 
жұмысшылары Батыста құлдырауға 
ұшырауы мүмкін болуына қарамастан, 
Жаһандық Оңтүстік аудандарда 
жағдай басқа болуы мүмкін. 
Екіншіден, Питер Холл, Дэвид Соскис 
және басқалары еркін нарықтық 

экономикасы бар капитализмнің әр 
түрлі вариацияларға қарсы нарықтың 
өзі – интеракция мен қатынастардың 
негізгі элементі. Соңғы зерттеулер 
екінші Ұлы трансформация және 
Ұлы Рецессия кезеңіндегі оның 
дағдарысы барысында капитализм 
вариацияларының әртүрлі 
бейімделуіне қатысты болды. 
Наразылық қаржылық дағдарыстың 
нақты сипаттамаларына, уақыты мен 
қарқындылығына және оған деген 
саяси реакцияларға байланысты 
әртүрлі формаларды қабылдады. 
Орталық пен перифериядағы, Беверли 
Сильвер Поланьидің ескі құқықтарды 
қорғаудағы таптық күрес ретінде 
сипаттағанындай, қолданыстағы 
өндіріс жүйелеріне қарсылық 
білдіретін белсенді маркстік типтегі 
қоғамдық қозғалыстармен әртүрлі 
үлгіде өзара әрекеттеседі.

> Әлеуметтік қозғалыстар агенті

Саяси экономикадағы мұндай сыни 
ойлар әлеуметтік қақтығыстардың 
таптық негіздерін талдауға пайдалы 

2019 жылы Чилидегі наразылықтар. 
Ұсынған: Диего Корреа / Flickr. Кейбір 
құқықтары қорғалған.
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түсінік бере отырып, әр түрлі 
әлеуметтік топтардың автономды 
ұйымдарды құруға, сондай-ақ 
институттық билік позицияларын 
иеленуге қабілетті – әлеуметтік 
қозғалыс зерттеулері шешуге 
көмектесетін ашық сұрақтар. 
Әлеуметтік қозғалыс туралы 
зерттеулер жүйеге қарсы қозғалыстар 
мен/немесе контр-қозғалыстар қалай 
агент арқылы және кең салыстырмалы 
тұрғыда жасалынатынын көрсете 
алады. Бұл ретте олар жұмылдыру 
ресурстары рөлін, сондай-ақ 
автономды, саяси өлшемнің рөлін 
ескере отырып, таптар анализін 
құрылымдық ыңғайдан әрі қарай 
сырып тастауға ықпал етуі мүмкін.

Біріншіден, Жаңа Әлеуметтік 
Қозғалыс ғалымдары капиталистік 
дамудың әртүрлі сәттері туралы 
әңгіме барысында қақтығыстардың 
құрылымдық детерминанттарына 
тиімді түрде назар аударды, 
сонымен бірге идентификациялау 
процестерінің маңыздылығын атап 
өтеді. Бұл тұрғыда олар құрылымнан 
әрекетке ауысуды түсіндіретін 
ұйымдастырушылық және идеялық 
ресурстардың нақты дамуына көп 
зерттеулер жүргізбесе де, нео-
немесе пост-маркстік көзқарастар 
жеңуге ықпал еткен, марксизмнің 
құрылымдық түсіндірмесіне қарсы 
болды.

Бұған қатысты Жаңа Әлеуметтік 
Қозғалыс ұстанымдары арқылы 
анықталған кейбір элементтер 
қазіргі қақтығыстарды түсіну үшін 
маңызды болып қала береді. Мысалы, 
өндіріс құралдарына материалдық 
меншіктің құлдырауынан гөрі, 
білімді бақылаудың өзектілігі немесе 
жалпыға игілікті мемлекеттердегі 
қоғамның иерархиялық тұжырым-
дамасының орнына жалпыға ортақ 
анықтамасы бүгінгі жұмыста 
маңызды болып қала береді. 
Әсіресе радикалды қажеттіліктерді 

мойындау мен үстемдік етуші жалпы 
принциптердің жеңуге негізделген 
қарсылық дискурстары үшін білімнің 
маңыздылығын атап өткен кезде, 
мысалы, Колин Баркер, Мелуччи мен 
Туренге сүйене отырып, жасағандай, 
неолиберал дәуіріндегі әлеуметтік 
қозғалыстардың маркстік талдаулары 
кездейсоқ емес. Сондай-ақ, даулы 
саясаттағы ұзақ кезеңдерді зерттеу 
капитализмге қарсы тұрудың 
символдық және материалдық 
ресурстары жиналуының, наразы-
лықтың нақты репертуарлары 
шоғырлануының, институттық 
каналдардың, сондай-ақ альянстар 
мен желілердің тұрақтандыруының 
рөлін көрсетеді.

Соңғы зерттеулерден көрініп 
отырғандай, дағдарыстың конъюнк-
туралық, сонымен бірге саяси дамуы, 
оның формалары мен қарқындылығы 
қарама-қайшылықтың формасы 
мен қарқындылығына әсер етті. 
Еуропалық перифериядағы әлеуметтік 
қозғалыстардың салыстырмалы 
талдаулары еңбек әлеуметтануы мен 
әлеуметтік қозғалыс зерттеулеріндегі 
жұмысшылар құрылымдық жағы-
нан мықты болғанда, ал экономика-
лық өсім әлеуметтік қамсыздан-
дыру жүйесін қолдау мақсатында 
ұлғайтылған жалақы мен салыққа 
пайда салу үшін жоғары шекті 
білдіреді, яғни прогресшіл 
қозғалыстар молшылық кезінде 
етек жаяды деген гипотезаларды 
сынады. Мұндай талдаулар, дағдарыс 
күштірек болған жерде, атап айтқанда 
Исландия, Грекия және Испания 
сияқты елдерде, тіпті саяси жетістікке 
жетуге қабілетті ұйымдастырушылық 
формалары мен талаптары бар, жаңа 
жиынтықты әрекеттері бар жоғары 
деңгейдегі белсенділік орын алды. 
Десе де, дағдарыс кезінде де, оған 
қарсы молшылық жағдайында да 
пікірталастағы акторлар үшін әр түрлі 
мәселелер өзекті болып қала береді. 
Еңбек белсенділігі туралы кейбір 

зерттеулер көрсеткендей, шынымен 
де наразылық акциялары кезінде 
ынтымақтастық ресурстарын құру 
арқылы дағдарысты еңсеруге болады. 
Қатаң үнемдеуге қарсы наразылықтар 
ретінде сипатталған ұзақ ереуілдер 
не алаңдардағы лагерлер немесе 
жұмыссыздардың пикеттері сынды 
жұмыс орындарын басып алу, 
шынымен де, дағдарысқа реакция 
ретінде қарастырылады, содан 
кейін ол инновациялық идеялар мен 
тәжірибелерді тудырады. Грамшидің 
«органикалық дағдарыстарында» 
билеуші таптың гегемониясының 
дағдарысы ретінде, кейбір нақты 
саяси және әлеуметтік жағдайларда 
жергілікті әскери күштер кең 
әлеуметтік қозғалысқа айнала алады.

> Түйін сөз

Қорытындылай келе, таптардың 
құрылымдық көзқарасы саяси 
мүмкіндіктер әлеуметтік-
экономикалық ықпалды, сондай-
ақ көбіне әлеуметтік қозғалыстар 
зерттеулері бағытталған ресурс-
тарды жұмылдыру процестерін 
өзара байланыстыруды елемеуге 
тырысады. Әлеуметтік қозғалыс 
зерттеулерін (сыни) саяси 
экономикамен байланыстыру нео-
либералды капитализм дағдарысына 
қарсы тұру мақсатында әлем-
нің әр түрлі аймақтарында 
жұмылдырылған әлеуметтік 
қозғалыстардың саналуандығын, 
қарқындылығын және уақытын 
түсіну үшін өте маңызды. Мұны 
жасау үшін әлеуметтік қозғалыс 
теориясы қазіргі жинақтау және 
пайдалану процестерін зерттейтін 
капиталистік трансформацияға 
қатысты сыни талдауларымен 
көбірек айналысу керек. Сонымен 
бірге, капитализмнің құрылымдық 
трансформациясын талдау қоғамдық 
қозғалыс теориясынан пайда көруі 
мүмкін: ол өзінің наразылықтарын 
жұмылдыруға назар аударады.

Хаттарды Донателла дела Портаға
<donatella.dellaporta@sns.it> жолдауға болады.
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> Африкалық жетекші марксист

Самир Амин 
аруағына құрмет
Вишвас Сатгар, Витватерсранд Университеті, Оңтүстік Африка, ХӘҚ экономика және қоғам (ЗК02) 
және еңбек қозғалыстары бойынша зерттеу комитеттерінің мүшесі (ЗК44)

>>

Самир Амин Берлинде, 2016. 
Ұсынған: Flickr. Кейбір құқықтары қорғалған.

С  амир Амин 2018 жылы 12 тамызда қайтыс 
болды. XX ғасырдағы Африканың зияткерлік 
тарихы ол қосқан үлесті мойындамай 
толық болмайды. Оның зияткерлігі 

заманауи Африка қалыптасуының негізгі кезеңдерімен 
қиылысады: (i) араб ұлтшылдығының жандануы; (ii) 
африкалық социализм және ғылыми социализмнің 
өрлеуімен бірге постколониялық Африкадағы 
солшылдық; (iii) тәуелділік арқылы неоколониялық 
бақылау; (iv) құрылымдық қайта құру және қырғиқабақ 
соғыс жағдайында панафрикалықтың жеңілісі; және 
(v) жаһанданған Африканың қалыптасуы. Амин осы 
сәттерді бастан кешірді, зерттеді және зияткерлік 
тұрғыда айналысты.

Амин артта қалушылық пен оның тетіктеріне арналған 
докторлық диссертациясына (1957) негізделген зерттеу 
бағдарламасын тәуелсіз марксист ретінде жазды. 
Кейінірек ол Accumulation on a World Scale – A Critique 
of the Theory of Underdevelopment [Әлемдік деңгейде 
қорлану - мешеулік теориясының сыны] (1974) деген 
атпен жарық көрді. Амин трансгрессиялық интеллектуал 
еді, ешқашан тәртіптік шектерді мойындамайтын.

Ол маркстік теорияға, әлемдік жүйелерді 
талдауға, даму теориясына, жаһандық геосаясаттың 

конъюнктуралық талдауына, стратегиялық ұсыныстарға 
жаңа дем берді және дәлелдерді дәйекті түрде социализм 
пайдасына қайта қарастырды. Экономика, халықаралық 
қатынастар, постколониялық теория, дамуды зерттеу 
және басқа да пәндер аясында қалам тарқан Аминнің 
әлеуметтануға қосқан үлесі де пайдаға асты. Африкада 
Амин 1973 жылы Африкадағы әлеуметтік ғылыми 
зерттеулерді дамыту жөніндегі кеңестің (CODESRIA) 
негізін қалаушылардың бірі болды және оның 
атқарушы хатшысының міндетін атқарды. Бұл мекеме 
әлеуметтанушылардың кем дегенде үш буынын 
тәрбиеледі және Африканың әлеуметтік ғылымдар 
қауымдастығын дамытуға шешуші үлес қосты.

Марксист ретінде, Амин ешқашан ортодокстықтың 
тұтқыны болған жоқ. Оның Маркске қатынасы 
Маркстен үйрену еді; бірақ маркстік әдіс «заманауи 
сын-тегеуріндерге маркстік жауап беруді талап етті». 
Бұл Маркстің капитализм теориясы мен тарихи 
материализміне тұжырымдамалық жаңалықтарды талап 
етті.

Осыған орай, Амин капитализмді еңбек пен капитал 
қатынасына артықшылық беретін абстрактілі анықтама 
арқылы талдаған жоқ. Амин үшін мұндай ұстаным 
экономизммен және перифериялардың эволюциясы 
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Автаркияға қатысы жоқ Самир Аминнің делинкинг 
туралы Стратегиялық тұжырымдамасы тәуелсіз жоба 
деколонизацияланған императивтердің көмегімен 
қалыптасқанына кепілдік беру үшін елдер мен 
аймақтардағы жалпыұлттық танымал жобалардың 
негізі болды. Осылайша, Амин үшін өзекті мәселе 
– перифериядағы елдер мен жаһандық капитализм 
арасындағы қатынастарды бақылау. Амин жаһандық 
монополиялар мен орталықтардың шарттарына сәйкес 
түзетулерді қолдаған жоқ. Айталық, оның ойынша, 
валюталық бақылаудың либерализациясы, жекеменшік 
банк ісі және жаһандық ауылшаруашылығы, мысалы 
ұлттық дамуға қарсы.

Өзінің мәніне сәйкес делинкинг – мемлекеттілік, 
капиталистік және социалистік сияқты үш тенденция 
қалыптастыратын ұлттық-танымал жоба. Амин осы 
жобаны басқарған таптық бірлестіктің (периферияда 
жұмысшы мен шаруа одағының) негізін қалайтын 
тенденцияларды қарастырды. Осы тенденциялардың 
әрқайсысы ұлттық-танымал жобаның бағытын 
қалыптастыру үшін бір-бірімен қақтығысып, қарама-
қайшылыққа түсіп, бір-бірімен таласқа түседі. 
Делинкинг туралы өзінің көзқарасы қалыптасуына 
байланысты, ол делинкингке бірнеше қажетті 
жағдайларды атап көрсетті.

Біріншіден, халықтың қажеттіліктерін ескеретін 
ұлттық жоба өте маңызды. Мұны жаһандық 
капитализммен қарым-қатынас бұзбауы керек. Осыған 
байланысты шешуші мысал – азық-түлік тәуелсіздігі. 
Амин аграрлық перспективаны аграрлық тұрғыдан 
саяси және интеллектуалдық тұрғыдан қолдады, онда 
шаруалар, ұсақ шаруа қожалықтары мен тұтынушылар 
азық-түлік жүйесін басқарады. 1996 жылдан бастап 
200 миллионнан астам мүшесі бар әлемдегі ең ірі 
шаруа қозғалысы La Via Campesina монополия 
бақылайтын ғаламдық тамақ тәртібіне байланысты 
меншік құқығынан айыруға жауап ретінде азық-түлік 
егемендігін алға жылжытудың алдыңғы шебінде тұр. 
Амин азық-түлік егемендігін дединкингке стратегиялық 
ұстанымның шешуші мәні ретінде қабылдады. Мұндай 
позиция жылу әлеміндегі декарбонизация туралы қалай 
ойлайтынымыз үшін де өте маңызды.

Екіншіден, делинкингтің аймақтық немесе 
субаймақтық өлшемі болуы керек. Амин үшін, ел 
делинкингтің орталық нүктесі болса да, бұл үлкен 
экономикалық және саяси блоктар мысалы, Оңтүстік 
Африка немесе Батыс Африкада, тіпті бүкіл Африка 
ауқымында орнатылған қарым-қатынас контексінде 
өтуі керек. Бұл аймақтандырудың үйлесімі жаһандық 
капитализммен қарым-қатынасты бақылайтын ішкі 
қажетті билікті қалыптастыру туралы болды. Бұл 
дегеніміз, делинкинг,сонымен қатар, басқарушы таптар, 
жаһандық монополиялар және АҚШ бастаған үштік 

туралы «сахналық» көзқарас, яғни «артта қалған 
периферия» алдыңғы қатарлы орталықтарды қуып жетуі 
керек дегенмен аяқталды. Оның орнына, ол капитализм 
туралы әлемдік жүйе ретінде, талдаудың бастапқы 
бірлігі ретінде және абстракцияның жоғарғы деңгейінде 
ойлау маңызды деп есептеді. Бұл капитализм туралы 
тарихи түсініктерді, қазіргі империализмді нақты және 
конъюнктуралық талдауды қажет етті.

Бұл Аминге Маркстің құн тұжырымына жаңалық 
енгізуге және оны жаһандық капитализм аясында табуға 
мүмкіндік берді. Ол әлемдік капиталистік жүйеге тән 
империялық рента, дамудағы теңсіздік пен жаһандық 
бөліну тұжырымдамасын жасады. Оның империализм 
теориясының басты өзегі – жаппай қырып-жою 
қаруымен, технологиялармен, қаржылық ағындармен, 
ғаламдық ресурстармен және коммуникациямен 
байланысты бес бағытты қамтитын монополиялық 
капитализмнің жаһандық дәуірі. «Қуып жету»  
тұрғысынан алғанда периферияларды алдау болды.

Жаһандық Солтүстікте де, Оңтүстікте 
деуниверситеттер деколонизация мәселесін талқылап 
жатқан уақытта Самир Аминнің еуроцентристік емес 
марксизмге қосқан үлесі аса маңызды және тың еді. 
Ол сонымен қатар марксизмді толықтай еуроцентрлік 
ой ретінде жоққа шығаруға талпынған деколонизация 
буына шарпылғандарға көпір болды және диалогқа негіз 
салды. Амин Маркс іліміндегі еуроцентристік ойды 
талдады, капитализмнің тарихнамасы және заманауи 
батыс мәселелерін талқылады. Мұны ол «өндірістік 
ағын тәртібі» идеясына жаңалық енгізе отырып, 
осы категорияны Еуропаның капиталистікке дейінгі 
өркениеттің перифериясы екенін көрсететін тарихи 
дәйектілікке айналдырды.

Еуропа өркениетке кешігіп келді және феодализмнен 
капитализмге ауысуы әртүрлі сипатта болғандықтан, 
байлықтың орталықтандырылуына кедергі келтірді, ол 
қалай дамыса, солай дамуға мүмкіндік алды. Еуропа 
ақ адамның данышпандығы және артықшылығы 
арқасында дамыған жоқ. Он алтыншы ғасырдан бастап 
әлемдік жүйені қайта құруға ықпал еткен төтенше 
тарихи жағдайлар орын алды. Амин сонымен бірге 
капитализмнің перифериясында жұмысшы мен шаруа 
одағының негізгі мәселе болуын жақтай отырып, 
еуроцентризмге және оның экономизммен әуестенуіне 
қарсы шықты. Маркстік таптық талдау мен саясат 
саяси билікті тек өнеркәсіптік пролетариатпен ғана 
байланыстырмауы керек. Сонымен қатар, капиталистік 
нарықтарын ұдайы өндіру және кеңейту үшін АҚШ 
басқаратын Еуропа мен Жапонияның ешнәрседен 
тайсалмайтын Хаос империясына қатысты (1992 
ж.), Аминнің ертеректе жасаған көреген болжамы 
деколонизацияның қажеттілігін айқындай түседі.

>>



емес, төменнен бастау алатын жаһанданудың басқа 
түрімен байланысты дегенді білдіреді.

Үшіншіден, делинкинг әлемдік жүйеде биліктің 
децентрациясының жүзеге асырумен байланысты. 
Делинкинг пен оны жүзеге асыру концепциясы – әлемнің 
полицентрлік идеясы. Мұндай ұғым интернационализм 
арқылы билікті қайта бөлуді болжайды. Аминнің 
уақытында, 1955-1975 жылдар аралығында Бейтарап 
елдер қозғалысы осындай полицентрлік әлемді 
жүзеге асыру үшін маңызды болды. Алайда, жеңіліске 
ұшырағаннан кейін және Үшінші әлем елдерімен 
ынтымақтастықтың әлсіреуінен кейін Амин өмірінің 
соңғы жылдарында халықтар мен жұмысшылардың 
Бесінші Интернационалын құруды жақтады. Амин 

Бүкіләлемдік әлеуметтік форумды сынай бастады және 
тарихи интернационализмді сыни тұрғыдан бағалауға 
негізделген халықаралық ынтымақтастықтың жаңа 
негізін іздеуге кірісті. Оның ұсынысы әлемдегі оңшыл 
қауіптің артуы мен жаһандық капитализмнің жүйелік 
дағдарыстарының, оның ішінде климаттық дағдарыстың 
нашарлауын ескере отырып, әртүрлі орталарда терең 
талқыланып жүр.

Африкаға қатысты Самир Аминді білетін және 
диалогтағы әлем туралы ойын бөлісетіндер үшін 
оны жоғалту орны толмас қайғы. Белгілі африкалық 
әлеуметтанушы Исса Шивджи осы жағдайды «Баобаб 
құлады»деп сипаттайды.

Хаттарды Вишвас Сатгарға <Vishwas.Satgar@wits.ac.za> жолдауға болады.
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> И. Валлерштайн:
көрнекті әлеуметтанушы
және интеллектуал
Сари Ханафи, Бейрут Америкалық университеті, Ливан және Халықаралық әлеуметтанушылар 
қауымдастығының президенті (2018-2022), Стефан Дюфуа, Нантерра Париж университеті, Institut 
universitaire de France, Франция және ХӘҚ Әлеуметтану тарихы бойынша зерттеу комитетінің 
мүшесі (ЗК08)

>>

Иммануил Валлерштайн Санкт-Петербургтің 
Еуропалық университетінде, 2008 жыл. 
Суретті түсірген Алексей Куприянов / 
Creative Commons.

С  оңғы бірнеше айда әлеуметтанушылар 
қауымдастығын көптеген оқиғалар 
алаңдатты. Осы уақыт ішінде көрнекті үш 
әлеуметтанушы өмірден озды: Иммануил 

Валлерштайн, Анибал Кихано және Эрик Олин Райт. 
Халықаралық әлеуметтанушылар қауымдастығы (ISA) 
1994-1998 жылдар аралығында қауымдастықты басқарған 

Валлерштайнға ерекше ризашылығын білдіреді. Ол 
модернизация теориясының басымдылығын қайта 
қарастыруды ұсынып, төрт томдық Әлемдік жүйелерді 
талдау жұмысын жазды. Жұмыста қарастырылған 
әлемдік талдау әдісі 1970-жылдардан бастап күні 
бүгінге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қоғамның 
экономикалық, саяси және әлеуметтік-мәдени қырлары 
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дербес әлеуметтік әрекет саласы емес екендігіне және 
барлық талдаулардың тарихи және жүйелі жасалуын 
ұсыну арқылы, Валлерштайн әлеуметтанудың даму 
бағытын салыстырмалы тарих, саяси экономия және 
капитализм теорияларына ауысуы мен антиколониялық 
және постколониялық әлеуметтанудың негізін қалады.

Валлерштайн ХӘҚ мүшелерімен тікелей байланыс 
орнатып, оларға президенттік хаттар жолдау дәстүрін енгізу 
мен аймақтық конференциялар ұйымдастыру арқылы 
лидерлер мен ұлттық деңгейдегі әлеуметтанушылардың 
жаңа ұрпақтарын тәрбиелеп, ХӘҚ «ашуда» үлкен 
ұйымдастырушылық үлесін қосты.

Көптеген тілдерге аударылған Валлерштайн еңбектері 
ғалымның әлемдік деңгейдегі ықпалын дәлелдейді. Араб 
әлемінде оның бес кітабы мен көптеген мақалалары 
аударылған, ал оның теоретик Самир Аминмен достығы 
оны араб әлемі батырының біріне айналдырды. Бұл 
жағдай талдау үшін қиын. Бір қарағанда, Unthinking 
Social Sciences [Бейқам әлеуметтік ғылымдар] (1991) 
сияқты еңбектерінде немесе ол басқарған Гулбенки 
комиссиясының әлеуметтік ғылымдарды қайта 
құрылымдау жөніндегі есебінде (1996) еуропалық емес 
әлеуметтанушылардың пікірлері өте аз келтірілген. 
Алайда, егер мұқият қарасақ, Валлерштайнның Бингемтон 
университетінде басқарған Фернан Бродель орталығында 
көптеген заманауи және отарлық елдерден шыққан 
латынамерикалық әлеуметтанушылардың (соның ішінде 
Анибал Кихано, Энрике Дуссель, Вальтер Миньоло 
және Рамон Гросфогель) баспана тапқандығын немесе 
1990 жылдары орталық аясында өздерінің талдауларын 
жүргізгендігін байқауға болады. Сонымен қатар, 1998 

жылы Монреальда өткен XIV Әлеуметтанушылардың 
дүниежүзілік конгресіндегі президенттік үндеуінде оның 
дәстүрлі «мәдени әлеуметтануға» екінші (жалпы алты) 
қарсы шығуы еуроцентризмге бағытталған болатын 
және сол ретте Валлерштайн египеттік және француз 
әлеуметтанушысы Әнуар Әбдел Малектің жұмысын 
егжей-тегжейлі таныстырды.1 

1971 жылдың өзінде-ақ, Валлерштайн 19-ғасырдың 
соңында қалыптасқан пәндік бөлімдер «бұдан былай 
эвристикалық мақсаттарға қызмет етпейді»2 дей отырып, 
әлеуметтік ғылымдардың гуманитарлық және тарих 
ғылымдарымен қайта бірігуін ұсынды. The End of the World 
as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century 
[Біз білетін әлемнің ақыры: жиырма бірінші ғасырдағы 
әлеуметтік ғылымдар] жұмысында ол: «Рационалдық 
моральдық саясатты таңдауды қарастырады және 
интеллектуалды таптың рөлі – бізде ұжымды түрде 
қалыптасқан тарихи таңдауды жария ету» деп жазды. 
Оның айтуынша, бұл «пәндік рационалдықтың» жоғалуы 
әлеуметтанушылардың әлеуметтік деңгейдегі өзектілігін 
жоғалтуын білдіреді. 2019 жылғы 1 шілдедегі соңғы 
пікірінде ол бізді релевантты болуға шақырды: «Әлем 
өз жолымен дамуы мүмкін. Немесе олай да емес. Бұрын 
мен шешуші күрестің мәні таптық күресте екендігі 
туралы ойлағанымды жазғанмын... Ал, болашақта өмір 
сүрушілердің қолынан келетіні – осы өзгерістің шынайы 
болуы үшін өздерімен күресуі керек».

Ол капитализмнің түпкілікті дағдарысына сенді, бірақ 
осы бір көрнекті зияткер жақсы әлем орналғанға дейін 
өмірден өзды.

1. Wallerstein, I. (January 1999) “The Heritage of Sociology, the Promise 
of Social Science.” Current Sociology 47(1): 1-37.

2. Wallerstein I. (November 1971) “There is No Such Thing as Sociology.” 
The American Sociologist 6(4): 328.

Хаттарды Сари Ханафиге <sh41@aub.edu.lb>
Стефан Дюфуаға <stephane.dufoix@wanadoo.fr> жолдауға болады.
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> И. Валлерштайн:
Әлеуметтануға жаңа үйлесімдік беру
Франк Вельц, Инсбрук университеті, Австрия және ХӘҚ Әлеуметтану тарихы (ЗК16) және 
Әлеуметтанулық теория (ЗК16) бойынша зерттеу комитеттерінің мүшесі және Ананд Кумар, аға 
ғылыми қызметкер, Неру мемориалдық мұражайы және кітапханасы, Нью-Дели, Үндістан

C  anadian Review of Sociology [Канадалық 
әлеуметтану шолуы] 2018 жылғы ХӘҚ 
Дүниежүзілік конгресін еске ала отырып, 
Фредерик Ванденберг пен Стефан Фукс 

«әлеуметтану жоғалды» деп баса айтты. Олар үшін 
бөлшектенген пән өзегі мен болмысын жоғалтты. Иммануил 
Валлерштайн әлеуметтанудың бөлшектенуіне және маман-
дануына қарсы әлемдегі ең мықты дауыстың бірі еді. 
Оның 2019 жылы 31 тамызда 88 жасында өмірден өтуі – 
әлеуметтік ғылымдар үшін үлкен шығын. Біздің – жаһандық 
әлеуметтанушылар қауымдастығы – алдымызда тұрған 
жауапкершілік жүгі және бақытымызға орай, ол қалдырған 
ғылыми мұра орасан зор. 70-ші жылдардың аяғынан 
бастап (Ананд Кумар оның жетекшілігімен Бингемтонда 
оқыған кезде) көптеген кездесулерде (1999 жылы Парижде 
онымен бірлесіп бейне сұқбат жүргіздік1) Иммануил 
Валлерштайнның негізгі идеяларынан шабыт алып, оның 
қазіргі әлеуметтану ғылымы үшін өзекті деп санайтын кейбір 
идеяларын ұсынуға тырысамыз.

Біріншіден, талдау бірлігіне қатысты. Халықаралық 
әлеуметтану жаңа ғасыр тоғысында әлеуметтанудың 
«әдіснамалық ұлтшылдық» мәселесін талқылап жатқан 
тұста (мысалы, У.Бек, Д.Чернило), Валлерштайн 1960 
жылдары әлеуметтік ғылыми талдау бірлігін алмастырды, ол 
постколониялық Батыс Африканы ұлттық қоғам ретінде емес, 
тарихи әлемдік жүйенің бір бөлігі ретінде зерттеуге шешім 
қабылдап, Әлемдік жүйелерді талдау төрт томдық еңбегін 
дайындады. Екіншіден, біздің әлеуметтікті түсіну әдісіне 
(эпистемология) бағытталған Валлерштайнның реляциялық 
әлеуметтік ғылымға ерте үндеуі әлеуметтік ғылымдар үшін 
маңызды және көп үміт күттіретін міндетке айналды. Илья 
Пригожиннің күрделілік іліміне сүйене отырып, 1990-шы 
жылдары Валлерштайн ньютондық қайталау дүниетанымын 
тұрақтылық пен тепе-теңдікті тұрақсыздықтың, эволюция мен 
флуктуацияның тарихи әлеміне жаңа көзқараспен алмастыра 
отырып, жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар 
әлеуметтік ғылымдарда ортақ жаңа ландшафтты табатынын 
(әлеуметтануды орталыққа қайта қайтара отырып) мәлімдей 
бастады. Осы көзқарасты басшылыққа алатын болсақ, жалпы 

тепе-теңдікке қатысты неоклассикалық экономиканың 
анықтамасы дұрыс емес. Сонымен қатар, экономикалық 
(экономика үшін), саяси (саяси ғылым үшін) және әлеуметтік-
мәдени (әлеуметтану немесе гуманитарлық ғылымдар үшін) 
бөлінуіміздің дәстүрлі тәжірибесі дұрыс емес.2 Бір феноменді 
талдау міндетті түрде оның басқалармен реляциялық 
қалыптасуын ескеруі тиіс. Мысалы, этникалық қатыстылықты 
тек өткеннің мәдени мұрасы ретінде қарастыруға болмайды, 
бірақ, сонымен қатар, төмен қабаттарды ұйымдастыру 
(экономикалық) үшін қоғамда жоғарыдан танылған 
стратегиялық режим, сондай-ақ (саяси) қарсылық тәртібі деп 
санауға болады. Үшіншіден, Иммануил Валлерштайнның 
әлеуметтанудың эпистемологиялық және онтологиялық 
алғышарттарындағы екпінінен тыс тұрған жасырын міндет 
– оның пәніміздің үйлесімділігі мен тиімділігін нығайтуға 
адалдығы. 1990-шы жылдары ХӘҚ Президенті бола отырып, 
ол кең таралған зияткерлік бастауларын қайта саралау арқылы 
ғана еңсеруге болатын әлеуметтанудың неғұрлым ұсақ 
бөлімдерге үздіксіз бөлінуін сынға алды.

Ақыр соңында, Ол тек зерттеуші ғана емес, сонымен қатар 
әлеуметтану оқытушысы ретінде белсенді әлеуметтанушы 
болудың қажеттілігіне мән берді. Ол әділдік пен келісім үшін 
қозғалыстағы «органикалық интеллектуалдың» – 1960-шы 
жылдардағы соғысқа қарсы наразылықтардан бастап, 1970-
1980-ші жылдардағы апартеидке қарсылыққа дейін, сонымен 
қатар Африкадан Латын Америкасына дейін Дүниежүзілік 
әлеуметтік форум жиналыстарының – тұрақты қатысушысы 
бола отырып, оқытушы болып жұмыс жасады. Қысқаша 
айтқанда, Иммануил Валлерштайнды 1960 жылдары орын 
алған «Батыс әлеуметтануының» шектеулеріне тап болған 
атақты ғалым ретінде емес, сонымен қатар келесі жарты ғасыр 
ішінде әлеуметтануды қайта жаңғыртып, адам қоғамының 
динамикасын – әсіресе, «ұзақ он алтыншы ғасыр» мен 
оқиғаларға толы жиырмасыншы ғасыр аралығында – жақсы 
түсіну үшін жаңа тұжырымдамалар, теориялар мен әдістер 
жиынтығын (әлем-жүйе әдісі) құрған ғалым ретінде жадында 
сақтап қалады.

1. Ананд Кумар және Франк Вельцтің Иммануил Валлерштайннан алған бейне 
сұқбаты, 1999  https://www.youtube.com/playlist?list=PL49D592A64200367F.

2. Kumar, A. and Welz, F. (2001) “Culture in the World-System. An interview with Imma-
nuel Wallerstein.” Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 7(2): 
221-231.

Хаттарды Ананд Кумарға <anandkumar1@hotmail.com>
және Франк Вельцке <frank.welz@uibk.ac.at> жолдауға болады.

“Ол тек зерттеуші ғана емес, сонымен қатар 
әлеуметтану оқытушысы ретінде белсенді 

әлеуметтанушы болудың қажеттілігіне мән берді”
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> Мигранттар керуені – 
Орталық Америкадағы мобилдік стратегиясы
Вероника Монтес, Брин Мор колледжі, АҚШ

2  019 жылғы мамырдың көктемгі күнінде Лючия 
мен Гекторды қайтадан көрдім. Соңғы жарты 
жылда оларды осымен үшінші рет көруім. Бұл 
жолы олар Мексикамен шекаралас Тихуана 

қаласында болды. Лючия және Гектор 2018 жылдың 
қазан және қараша айларында Орталық Америка керуені 
деп аталатын топтың құрамымен Мексика аумағын кесіп 
өткендердің бірі еді. Мигранттар бұл керуенді Америка-
Мексика шекарасына жету үшін мобилдік стратегия 
ретінде пайдаланды. Алғаш рет Лючия және Гекторды 
3 қарашада қалаға ағылып келе бастаған керуеннің 
мыңдаған қатысушыларына баспана болған стадионға 
барған кезімде Мехикода 2018 жылы 5 қарашада 
кездестірдім.

Барлық керуен саны 2018 жылы болды, олардың 
алғашқысы 12 қазанда Гондурастағы Сан-Педро-Сула 
қаласынан шығып, 12 қарашада Мексикадағы Тихуанаға 
келді. Орталық Америка мигранттары үшін Мексика 
аумағын Құрама Штаттарға кіру мақсатында кесіп өту 
жаңалық емес. Мезоамерикалық мигранттар қозғалысының 
(МММ), үйлестірушісі Марта Санчес Солердің айтуынша, 
күн сайын Мексикаға Орталық Америкадан 800-ден 1000-
ға жуық мигрант келеді. Зерттеулерге сәйкес, 2014 жылы 
Орталық Америкадан шамамен 392 000 мигрант Мексика 
аумағын кесіп өткен, бұл ретте олардың саны 2015 жылы 
377 000-ға дейін қысқарды. Егер Мексика аумағын 
орталықамерикалықтардың кесіп өтуге қатысы жаңа 
құбылыс болмаса, онда неге мигранттар керуеніне ұлттық 
және халықаралық деңгейде осындай үлкен көңіл бөлініп 
отыр.

Құқық қорғау ұйымдары жаппай ұрлау Мексикадағы 
мигранттардан ақша бопсалаудың тұрақты және кең 
ауқымды жүйесіне айналғанын көрсетуде. «Violencias y 
migraciones centroamericanas en México» кітабында Мария 
Долорес Парис Помбо мигранттар Мексиканың оңтүстік 
және солтүстік шекараларының арасындағы көші-қон 
бағыты бойынша қылмыстық және жыныстық нарықтарда 
пайдаланылатынын мәлімдейді. Бұл тұрғыда мыңдаған 
Орталық Американың көшіп-қонушылары үшін Мексика 
аумағы қауіпсіз, экономикалық, қолжетімді және жылдам 
жолмен Мексика мен Құрама Штаттар арасындағы 
шекараға жету үшін саяхат жасауға мүмкіндік беретін 
мобилдік стратегия болды. Осылайша, Мексика аумағын 
кесіп өту мобилдік стратегия ретінде жаңалық болмаса да, 
осы жолы әртүрлі факторлардың үйлесімі керуенді өзгертті. 
Біріншіден, өте көп және әртекті адамдардың керуенге 
жылдам қосылуы – жас отбасылар, жалғызбасты аналар 
мен балалары, жалғыз басты жас ер-азаматтар, қараусыз 
кәмелетке толмағандар, LGTBQ тобындағылар және қарт 
адамдар мен мүгедектердің саны артты. Екіншіден, оларды 
ұйымдастырудың жылдамдығы. Үшіншіден, Орталық 
Американың мыңдаған тұрғыны ел аумағы арқылы еркін 
және қауіпсіз транзитке өз құқығын талап ете отырып, 
басты жолдармен қозғалуға бел буды.

Неге бұл адамдар өз отбасыларының өміріне қауіп 
төндіріп, АҚШ пен Мексика шекарасына бет алды? Жауап 
күрделі және Орталық Америка аймағындағы әрбір елдің 
өзінің тарихи себептері бар. Жақында Халықаралық 
құтқару комитеті жариялаған «Ойдағы тәртіпсіздік: АҚШ-
тағы өнеркәсібіндегі төтенше жағдай және Орталық 

>>

Мигранттар Мехиконың Хесус Мартинес 
стадионында. Ұсынған: Вероника Монтес.
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Америкадағы нақты дағдарыс» атты баяндама көші-қонға 
алып келген алғышарттарға негіз болды. Баяндамада АҚШ-
қа келген сальвадорлық баспана сұраушылар ұрпақтан 
ұрпаққа тереңдей түскен, аса ушыққан психоәлеуметтік 
күйзеліс деңгейінде екені айтылады, өйткені отбасылар 
бірнеше онжылдыққа созылған азамат соғысының, 
мемлекеттік зорлық-зомбылықтың, кедейліктің, дүлей 
зілзаланың және жақында адам сенгісіз жойқын қарақшы 
топтан зардабын шеккен. Осыған ұқсас тарих Гватемалада 
да орын алды, мұнда азамат соғысы 1960 жылдан 1996 
жылға дейін 36 жылға созылды, осы жылдар аралығында 
шамамен 200 000 адам қаза болды, өмірден өткендердің көбі 
байырғы халықтардың ұрпақтары. Гондурас үшін сыбайлас 
жемқорлықтың жоғары деңгейі, 2009 жылдағы мемлекеттік 
төңкеріс, кедейлік пен қылмыстық топтар тарапынан 
зорлық-зомбылық мыңдаған гондурастартықтардың өз елін 
тастап кетуге мәжбүр етті аса ауыр сәт еді. Бұл жағдайда 
Орталық Американың миллиондаған тұрғындарының өмірі 
аса қауіпті және кедей еді.

11 қарашада Тихуанаға керуенмен шамамен 300 
адамнан тұратын бірінші топ келе бастады. Тихуанада 
орналасқан Colegio de la Frontera Norte (COLEF) ғылыми-
зерттеу институтының есебіне сәйкес, 6000 жуық адам 
муниципалдық Үкімет ұсынған спорт кешенінде тоқтаған. 
13 желтоқсанда жарияланған баяндамада COLEF әлі де 
Тихуанада тұрған орталықамерикалықтар үшін жағдайдың 
өрбуінің бес түрлі бағытын талқыланды: (1) АҚШ-та 
баспана іздеу; (2) Мексикада босқын мәртебесін алуға 
өтініш беру; (3) Тихуанада қалып, жұмыс табу; 4) өз 
елдеріне ерікті немесе мәжбүрлі репатриациялану және 
5) Америка-Мексика шекарасын жасырын кесіп өту. 
Осы тізімге мен алтыншы бағытты қосамын: АҚШ пен 
Мексика шекарасындағы басқа қалаға көшу. Бұл соңғы 
мүмкіндік Люсия мен Гектордың таңдауы болды. Мен 
Лючия мен Гекторды екінші рет Тихуанада 2018 жылдың 
қараша айының соңында 1122 миль қашықтықтағы және 
Мексиканың ең қауіпті шекаралық қалаларының бірі 
Тамаулипасқа – олардың ойынша жұмыс табу үмітімен – 
Тихуананы тастап, Рейносқа кетер алдында бірнеше апта 
бұрын көрдім.

«Керуен-2018»-ден бірнеше сабақ алуға болады. 
Біріншіден, мобилдік стратегия ретінде керуен Мексика 
аумағын кесіп өтетін мыңдаған орталықамерикалықтардың 
бар екенін және осы мигранттардың АҚШ пен Мексиканың 
шекарасы маңында көрінбей қалуы арасындағы екі 
жүзді сипатын көрсетті. Екіншіден, керуенге қосылған 
адамдарды ұжымдық жұмылу оларға шекараға жетуге 
көмектесетін шешуші факторлардың бірі болған, бүгінгі 
күні бұл ұжымдық жұмылу жоғалып кетті, өйткені адамдар 
Тихуана және Мексиканың басқа да шекаралық қалаларына 
күнкөріс үшін жұмыс іздеп шашырап кетті. Бұл керуен 
мүшелерін өте күрделі жағдайға ұшыратады. Үшіншіден, 
бұл керуен әлемге орталықамерикалық аймақта бар көші-
қон дағдарысын ашып берді. Есеп бойынша, 2019 жылдың 
соңына қарай Америка-Мексика шекарасына келетін 
Орталық Америкадан көшіп-қонушылардың саны миллион 
адамға жетуі мүмкін. Төртіншіден, Мексика үкіметі Орталық 
Американың осы көші-қон дағдарысының нәтижесінде 
күрделі жағдайда тұр. Мексиканың оңтүстік шекарасында 
солтүстік шекараға қарай өз жолын жалғастыруды күтіп, 
сол жерде тұрып қалған мыңдаған мигранттар – орталық 
америкалықтар, африкалықтар, кубалықтар, гаитиліктер 
және басқа да трансқұрлықтық мигранттарға қамқорлық 
жасау үшін инфрақұрылым жоқ. Алайда, Мексиканың 
солтүстік шекарасында келіп үлгерген және АҚШ-қа 
өтіп кеткісі келетін, баспана сұрағысы немесе, ең жаман 
жағдайда, Құрама Штаттарына шекараны құпия кесіп 
өтуді күтіп отырған мыңдаған адам мигранттарға арналған 
жайларға лық толған. Ақырында, бүгінгі күні Орталық 
Американың мыңдаған мигранттары Мексикада да, АҚШ-
та да белгісіздік пен қиындыққа тап болып отыр. Көптеген 
жағдайларда олар Лючия және Гектор сияқты адамдарға 
жақсы өмір сүру үшін қолдау көрсететін және көмектесетін 
жеке адамдар мен азаматтық қоғам ұйымдарының 
жанашырлығы мен ынтымақтастығы арқасында өмір 
сүреді.

Хаттарды Вероника Монтеске <vmontes@brynmawr.edu> жолдауға болады.

Мигранттарға құқықтары мен баламалар 
туралы ақпарат беруге талпыныс. 
Ұсынған: Вероника Монтес.
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А  ҚШ-та 1980 жылы босқындар туралы 
заң қабылданғаннан бері, босқындарды 
орналастырудың жақсы жолға қойылған 
жүйесі бар. Ішкі қауіпсіздік министрлігі мен 

Мемлекеттік департамент босқындарды қабылдауды 
үйлестіреді, ал Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет 
министрлігі жанындағы босқындарды орналастыру 
жөніндегі басқарма тоғыз ерікті мекемелермен біріге 
отырып, оларға қызмет көрсетуді үйлестіреді. Соңғы екі 
жылдағы президент Трамптың қысқартуларына дейін, 
АҚШ жыл сайын 90 000 босқынды қабылдап, әлемдегі 
ең ірі қоныстану елі болды. Босқындар тұрақты негізде 
қабылданады және азаматтықты тез арада алады. Басқа 
санаттардағы иммигранттарға қарағанда, олар дереу 
ақшалай және медициналық көмек, сондай-ақ басқа да 
мемлекеттік жәрдемақы алуға құқылы. 

Буффало Бриф, 2018 жылдың ақпаны, 
Қоғамдық игілік үшін серіктестік (PPG).

> Буффало, Нью-Йорк:
Босқындарды қоныстандырудағы
оңтайлы тәжірибе
Айшегүл Балта Өзген, АҚШ, Пенсильвания университетінің этникалықты, нәсіл мен 
иммиграцияны зерттеу орталығы және миграция әлеуметтануы бойынша ХӘҚ зерттеу 
комитетінің (ЗК31) мүшесі.

Эри округі: 2008 жылдан 2016 жылға дейін 
иммигранттар мен босқындардың шыққан 14 елі

Туған елі

Ауғанстан
Бирма
Бутан
Бурунди
Конго
Конго Демократиялық
Республикасы
Куба
Эфиопия
Эритрея
Ирак
Иран
Сомали
Судан
Сирия

140
4,057
1,888
79

56

958

96
77
321
1,322
54
1,851
176
280

Жалпы саны
(2008-2016)

>>

> Неге орта және шағын қалалар? 

Жоғарыда аталған тоғыз ерікті мекеме 
Мемлекеттік департаментпен ынтымақтастық 
туралы келісімге отырып, олардың өкілдері келген 
босқындарға қатысты әрбір жағдайын қарастыру 
үшін жиі кездеседі.Олар АҚШ-та отбасының 
болуы, аудармашының болуы, тұрғын үй, ағылшын 
тілі сабақтары мен жұмыспен қамту қызметтері 
факторларын әрбір боскынның қай жерге коныс 
аударатынын шешу үшін есепке алады.Нью-Йорк 
және Лос-Анджелес сияқты ірі мегаполистер 
иммигранттар үшін қалыпты бағыт, соңғы кезде 
босқындарды көшіру үшін орта және шағын 
қалалар қолайлы болуда. Шағын қалалар бағасы 
және тұрғын үй жағынан қолжетімді, олардың 
көпшілігі экономикалық мақсаттарда халық санын 
ұлғайтуға мүдделі.

2006 жылдан бастап босқындар жиі қоныс 
аударатын орта қалалардың бірі – Нью-Йорк 
штатындағы Буффало. Қоныс аудару процесі 
басында қиын болғанымен, Буффало қаласы 
жақсы тәжірибенің үлгісі болды. Сонымен қатар, 
босқындар қаланың қазіргі жандануында маңызды 
рөл атқарады.

Буффало – Раст Белт белдеуіне тән – Орта Батыс 
пен АҚШ-тың солтүстік-шығысында орналасқан 
индустриялық кала, он тоғызыншы ғасыр мен 
жиырмасыншы ғасырдың бірінші жартысында 
ауыр өнеркәсібімен, әсіресе болат және темір 
зауыттарымен танымал болды. Буффало, 
Цинциннати, Кливленд, Дейтон, Детройт, 
Питтсбург және Сент-Луис қалалары сияқты 
деиндустриялану, экономикалық жаһандану және 
автоматтандыру салдарынан халық санын жоғалтып, 
экономикасы құлдырады. 1950-ші жылдардан 
бастап өз халқының жартысын жоғалтып, 
Буффалодағы халық 256 000 адамға жетті және 
2018 жылдың шілде айындағы жағдай бойынша 
кедейліктің жоғары деңгейіне ие – 30,9%. Буффало-
Ниагара-Фолс ауданы – елдегі нәсілдік сегрегация 
бойынша сегізінші орында және осы ауданда қала 
мен қала маңы арасындағы экономикалық теңсіздік 
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аса зор. Раст Белт белдеуіндегі басқа қалалар 
сияқты, Буффало қазіргі уақытта иммигранттар 
мен босқындардың арқасында қайта қоныстануды 
бастан кешуде. Шетелде туған халық санының 
өсімінсіз Буффало халқы санының жалпы азаюы 
2000 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде 3,3% орнына 
4,7% құраушы еді.

2002 жылдан бастап Буффалоға 15 000-нан астам 
босқындар қоныс аударды. Алайда, босқындардың нақты 
саны қосалқы көші-қон салдарынан жоғары: бастапқыда 
басқа қалаларға қоныс аударған босқындар кейіннен 
қолжетімді тұрғын үйлер мен қоғамдық қолдаудың мықты 
желілері арқасында Буффалоға көшеді. Тұрғындардың 
туған елдерінің алғашқы бестігіне Бирма, Сомали, Бутан, 
Ирак және Конго Демократиялық Республикасы кіреді. 
Иммигранттар мен босқындар қаланың батыс бөлігінде 
шоғырланған, онда шетелде туғандар деңгейі 2017 жылы 
16% дейін өсті.

> Акторлар кімдер? 

АҚШ-қа келген босқындарды алғашқы үш айда 
қабылдауға және орналастыруға жауап беретін Буффало 
қаласында қоныс аудару жөніндегі төрт агенттік жұмыс 
жасайды – Католиктік қайырымдылық ұйымы, Еврей 
отбасы қызмет орталығы, Сапар соңында босқындарға 
қызмет көрсету орталығы және Буффало халықаралық 
институты. Әлеуметтік қызметкерлер босқындарға пәтер 
тауып, босқындар келгенге дейін оны жабдықтайды, 
оларды әуежайдан қарсы алады, коммуналдық 
қызметтерді олардың атынан іске қосады, мемлекеттік 
көмек және әлеуметтік сақтандыру құжаттарын 
тіркетеді, балаларын мектепке жазады, банк шотын 
ашады, дәрігердің қабылдауына жазады және қоғамдық 
көлікті пайдалануға үйретеді. Оларға ағылшын тілі 
курстарын, жұмысқа орналастыру және ауызша аударма 
қызметтерін, заң кеңестерін ұсынады. Алайда, қоныс 
аудару жөніндегі агенттіктер үкіметтен 90 күннен астам 
қызмет көрсету үшін айтарлықтай қаржы алмайды және 
босқындар осы кезеңнің соңында өзін-өзі қамтамасыз 
етуге тиіс деп болжануда.

Буффалода босқындармен жұмыс істейтін көші-қон 
бойынша осы төрт агенттік ғана емес. Босқындардың 
өздерінің этникалық/діни қауымдастықтарын, мэрияны, 
мектептер мен университеттерді, сондай-ақ Буффало 
босқындары үшін қолайлы орта жасайтын жергілікті 
БАҚ-ты қоса алғанда, басқа да көптеген коммерциялық 
емес ұйымдар бар. Олар түрлі салаларда маманданған, 
бір-бірімен ынтымақтасып, клиенттерді жақсы 
қызмет көрсететін жерге жібереді. Барлық мүдделі 
тараптардың тиімді ынтымақтастығы Буффало қаласына 
қоныстандырудың жақсы кейсі ретінде қарастырылады.

Босқындар – тек қанағаттандыруды қажет ететін 
адамдар ғана емес; олар өзінің жаңа өміріне 

бейімделгеннен кейін, өз қауымдастықтарына елеулі 
үлес қосады. Бос тұрған кварталдар мен мектептерге 
қоныстанады, үйлерді сатып алып, оларды жөндейді, 
жаңа кәсіпорындар ашады, жұмыс күшін сақтайды және 
салық төлейді. Қала көшбасшылары мен бұқаралық 
ақпарат құралдарының арасында Буффало қаласы, басқа 
Раст Белт белдеуіндегі қалалар сияқты, босқындарды 
жандану процесіне жақсы әсер етеді деген пікір кең 
таралған. Әрине, тек босқындар қаланы құтқара алмайды, 
жағалауды дамыту жобасы, университет консорциумы-
ауруханасы және басқа да қаланы қайта қалпына келтіру 
және тұрғын үй құрылысы сияқты даму жобалары да 
бар. Дегенмен, босқындар экономикалық тұрақтану 
мен әсіресе, Буффалоның батыс бөлігін қайта құрудағы 
өз орнымен танымал, қоғамдастықтағы әртүрлілік мен 
мультикультурализм сезімін арттыра отырып және 
олардың жергілікті шағын кәсіпорындарымен және 
кәсіпкерлігімен экономикалық жандандыруға ықпал 
етеді. Сондықтан, Раст Белт белдеуі қалалары өзіне көп 
босқындарды тарту үшін бір-бірімен бәсекелеседі.

> Түйткіл неде? 

Босқындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру 
жөніндегі ынтымақтастыққа және қалалардың 
жаңғыруына қарамастан, Буффалода «босқындардың 
қайта өркендеуі» деп аталатын құбылыстың интеграция 
процесінде түйткілдер бар. Бұл ұлттық және жергілікті 
деңгейдегі құрылымдық мәселелер. Біріншіден, 
қоныс аудару жөніндегі агенттіктерді қаржыландыру 
әрбір жағдайға бастапқы 90 күнмен шектелген және 
босқындар осы кезеңнің соңында өзін-өзі қамтамасыз 
ететін болады деп күту ақылға қонымсыз. АҚШ-қа 
келетін босқындардың саны өткен жылы 30 000-ға дейін 
және биыл 18 000-ға дейін төмендеді, бұл бюджеттің 
одан әрі қысқаруына алып келеді. Өткен жылы қоныс 
аудару агенттіктері қаражат жинау бойынша үлкен 
науқан өткізді және Нью-Йорк штаты бүкіл Нью-
Йорк бойынша қоныс аудару агенттіктері үшін 2 
миллион доллар бөлді, бірақ бұл бағдарламалардың 
болашағы белгісіз. Босқындар санының қысқаруы және 
федералды қаржыландырудың қысқаруына тап болған 
қала билігі Буффалоның экономикалық өсуіне қауіп 
төнгенін ескертеді. Екіншіден, Буффалода мен сұқбат 
алған сириялық босқындар президент Трамптың көшке 
тыйым салуынан кейін депортацияға қатысты кейбір 
қорқыныш пен алаңдаушылық бар екенін білдірді. 
Буффало қаласында жергілікті тұрғындар тарапынан 
жағымсыз қатынасты кездестірмедік деп мәлімдеп 
тұрғанда, исламофобия және ұлттық жаңалықтардағы 
босқындарға қарсы риторика олардың бойында бөтендік 
сезімін туғызады. Өздерін керексіз сезінсе, босқындар 
интеграцияға бейімділуге талпынбайды.

Жергілікті деңгейде мәселелер әртүрлі. Буффало – аса 
сегрегацияланған қала және қоныс аудару агенттіктері 
босқындарды әдетте батыс бөлікке орналастырады. 

>>
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Алайда, олардың  әдеттегі жұмыс істейтін орындары 
(ыдыс жуушы, жинаушы, аспаз, ораушы, материалдарды 
құрастырушы және тасымалдаушы сияқты) қаланың 
батыс бөлігінде орналаспаған. Әзірге автокөлік 
алуға  мүмкіндіктері болмаған соң, олар аса кең 
тарамалған және сенімді емес қоғамдық  көлікке 
тәуелді. Мемлекеттің берген ақшалай көмегі әдетте өзін 
тамақтандыруға жеткіліксіз, сондықтан олар жұмыс 
уақытынан тыс бірнеше жерде толық емес жұмыс 
күніне жалданғандықтан, ағылшын тілі сабақтарына 
кестеге сәйкес қатысуға мүмкіндіктері жоқ. Бала күтімі 
көптеген босқындардың отбасылары үшін қолжетімді 
емес, егер де отбасының басқа мүшелеріне тастап кете 
алмаса, кішкентай балалары бар әйелдер ағылшын 
тілі сабақтарына қатыса алмайды немесе жұмыс істей 
алмайды. Бұл жағдай әйелдерді үйлерінде оқшаулануға 

алып келеді және олардың әлеуметтік-экономикалық 
интеграциясына кедергі жасайды. Сонымен қатар, қауым 
басшыларының басым бөлігінің айтуына қарағанда, 
Буффало қаласының байырғы тұрғындары босқындар 
туралы аз біледі. Интеграция – екі жақты қозғалыс 
көшесі болғандықтан, босқындардың америкалық өмір 
салтымен танысып, бейімделуі жеткіліксіз.

Қоныстандыру бүкіл әлемдегі әлжуаз босқындардың 
ат төбеліндей аз тобы үшін ұзақ мерзімді шешім ғана 
емес, сондай-ақ қабылдаушы қалаларды байытады 
және оларға көмектеседі. Нью-Йорк штаты елдегі 
босқындарды қоныстандыру бойынша үшінші орында, 
ал Буффало штаттағы ең көп қоныстандыруды жүзеге 
асырады. Соңғы он-он бес жыл ішінде жинақталған 
Буффало тәжірибесі басқа қалалар үшін үздік тәжірибе 
үлгісі болмақ. 

Хаттарды Айшегүл Балта Өзгенге <vmontes@brynmawr.edu> жолдауға болады.
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