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  74-33: 2019ינואר , טתשע"שבט , 106 ביטחון סוציאלי

  ועוני:  יכולת פעולה
  1"להתארגן"ל "להסתדר"מ

  2רות ליסטר

עוסק  ,Povertyמספרה המכונן של החוקרת הבריטית, רות ליסטר,  6פרק 
ביכולת הפעולה של אנשים החיים בעוני, כלומר ביכולתם להיות אקטיביים 
ומשפיעים, כותבי סיפור חייהם. עד לאחרונה רווחה הכרה חלקית בלבד 

זכתה יכולת  ביכולת הפעולה של אנשים החיים בעוני. במקרים שבהם אכן
הפעולה להכרה, הייתה משמעותה העברת האחריות על מצב העוני לאדם 

יותר מאשר הכרה בסובייקטיביות המורכבת של בני אדם, העני עצמו 
בהסתמך על סקירה נרחבת של המנסים לתמרן את חייהם בנסיבות קשות. 

מחקרים, מציג הפרק דיון כללי ברעיון יכולת הפעולה ובאופן ביטויו 
ברים שונים על עוני. בהמשך הפרק נסקרות בהרחבה ארבע צורות בהס

, כלומר להסתדרשונות של יכולת פעולה בקרב אנשים החיים בעוני: 
, כלומר להתנגד כחלק משגרת -להחזיר ללהתמודד כחלק משגרת היומיום; 

, כלומר להתאגד להתארגן, כלומר לצאת ממצב העוני; -להיחלץ מהיומיום; 
 וי מערכתי.כדי לחולל שינ

 3של אנשים החיים בעוני. )סוכנות(הכרה מוגבלת בלבד ביכולת הפעולה  רווחהעד לאחרונה 
האחריות על מצב  תהעבר הייתה משמעותהלהכרה,  יכולת הפעולהזכתה  בהם אכןשבמקרים 

_____________ 

מספרה  ,Poverty and agency: From getting by to getting organized, 6הטקסט להלן הוא תרגום פרק    1
). תרגמה: אחינעם לבקוביץ'; עריכה מדעית: מיכל Lister, 2004, Poverty, pp. 124-158של רות ליסטר (

  נבו.-קרומר
 באוניברסיטה חברתיות למדיניות אמריטה פרופסור, באנגליה הלורדים הלייבור בבית מפלגת מטעם חברה   2

 Child Poverty Action-ה עם עבדה 1987-1971 השנים בין. מוניטין רבת חברתית ופעילה לופובורו של
Group, מחקריה. חברתי צדק של מדיניות לקידום שנים לאורך פועלת. ונשיאתכ משמשת 2010 ומאז 
 ואזרחות) הרווחה ומדינת סוציאלי טחוןיב של סוגיות עם בשילוב( עוני :מרכזיים נושאים בשני עוסקים

 ניתוח משלבת היא הנושאים בשני. מגדר של סוגיות על דגש תוך), וצעירים ילדים של םאזרחותלרבות (
 .מדיניות וניתוח ואמפירי מושגי, תיאורטי

, שתרגומו המילולי הוא "סוכנות", בעברית בהוראה של "יכולת פעולה", agencyליסטר משתמשת במושג   3
  המשמש אותנו לאורך החוברת.וזה המושג 
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מנסים ה ,יותר מאשר הכרה בסובייקטיביות המורכבת של בני אדםהעוני לאדם העני עצמו 
  הם בנסיבות קשות. לתמרן את חיי

ל עוני, עבהסברים שונים  וובאופן ביטוי יכולת הפעולהצג דיון כללי ברעיון וזה י פרקב
בקרב אנשים החיים  יכולת פעולה (סוכנות)של  ותשונ צורותארבע  וסקריולאחר מכן י

  בעוני:

  להתמודד כחלק משגרת היומיום;  –) getting byלהסתדר ( )1
  להתעמת כחלק משגרת היומיום;  –) (getting back at -להחזיר ל )2
  ); getting outלהיחלץ מעוני ( )3
 להתאגד כדי לחולל שינוי. –) getting organizedלהתארגן ( )4

דגימה ההליכה על חבל דק, וכתיבת פרק זה כ כמוהכתיבה על עוני ועל אנשים החיים בעוני 
 –. באופן הבסיסי ביותר, עצם הכתיבה על אנשים בעוני מתוך עמדה של שפע חדותזאת ב

של  החפצה, מבחינה מסוימת, היא –סובייקטים ושחקנים פעילים  כשרואים בהםאפילו 
גם גבול עדין בין הכרה  יש. פיקוח דקדקניומ יתרה מהחפצהמלכתחילה  הסובלתקבוצה 

יכולתם לטעות ולקבל החלטות שגויות כמו של אנשים בעוני, ובכלל זה ב יכולת הפעולהב
שתמש בעדויות על הצלחתם של אנשים ה, הבין האשמתם בעוני. כותב אחד, לדוגמלכולם, 

-מפגינים "אי מצליחיםשאינם  הכדי לטעון שאל ,מסוימים להתמודד עם הכנסה נמוכה
ציבור" ב תםגנול יש" ולכןלהתנהלות ביתית" ונעדרים "מחויבות מוסרית",  כשירות

)Anderson, n.d. pp. 5, 27.(  

, עלולה להיות החפצהמגינה עליהם מהשל אנשים בעוני,  יכולת הפעולה, הדגשה של בה בעת
עם הפרט או  מיטיבה עם יכולת פעולהכל בהכרח אידיאליזציה. לא בנגועה ברומנטיזציה ו

בפעולות  בטא גםלהת עלולה יכולת פעולה). Hoggett, 2001; Hunter, 2003אחרים סביבו (
 יהיה בוז גדול עוד יותרשל מטבע האידיאליזציה  האחרצדו אפשר שאלימות. יתר על כן, 

 כלפי) או get organized( "להתארגן") או get out( "-"להיחלץ משלא מצליחים  כלפי אלה
), get back at( "-ל להחזיר") או get by( "להסתדר"מתקשים אפילו המדוכאים ההמובסים ו

כאון י). יש המתארים דGreener, 2002( שלהם שלון והבושהיחמיר את רגשות הכישמה 
כאון ומצוקה פסיכולוגית י. דHoggett, 2001, p. 47)" (יכולת הפעולהכ"שקול להתמוטטות 

 ,Davis & Hillמדי בקרב אנשים החיים בעוני, במיוחד בקרב נשים (לתופעות נפוצות  םה

2001; Gallie & Paugam, 2002; Payne, 1991 עם זאת, מחקרי גישוש בארצות הברית .(
, יכולת הפעולההוצג להם רעיון ש" ,שבעת טיפול נגד דיכאון, אנשים החיים בעוני מצאו

, הם התקדמו, לעתים כמעט עבירים מכשולים בלתיב כשנתקלו גם ;החלו לממש אותו
  ). Solomon, 2001, p. 340קרובות במהירות, ולעתים אף למרחק רב" (
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  )סוכנות( פעולה יכולת
 שיש בידםפרטים כשחקנים אוטונומים ומכווני מטרה,  מתאר יכולת הפעולהרעיון על פי רוב 

חשובה לזהות העצמית של הפרט  יכולת פעולהמידה מסוימת של בחירה. תחושה מודעת של 
 אמונת הפרט ביכולתו לשלוט בחייו במידה כלשהי, גם אםולתחושת הערך העצמי שלו. 

מציאות של דיכוי ומחסור. שלושה דיונים סוציולוגיים בדבר ב והישרדותמוגבלת, תומכת ב
של אנשים בעוני: היחסים  מצבם, רלוונטיים במיוחד להבנת המהדהדים זה את זה ,הסוכנות

  .יכולת פעולהסוגים של  ;יכולת פעולהמודלים של  ;מבנה חברתיל יכולת פעולהבין 

  

  סוכנות ומבנה חברתי
ניתן  הסוגיות המרכזיות המעסיקות לאורך זמן את התיאוריה הסוציולוגית היא עד כמה אחת

פרטים (סוכנות) או של תהליכים של בחברה כתוצר של פעולות  את מה שקורהלהבין 
ומוסדות חברתיים, כלכליים ופוליטיים (מבנה). המטוטלת התיאורטית נעה בתקופות שונות 

ביחסים בין  עוסקים לא מעטלאחרונה  בלדגש על מבנה, אלבין  יכולת פעולהבין דגש על 
  השניים. 

 יכולת הפעולהמבנה מאפשר או מגביל את  בחקר העוני יש חשיבות ייחודית לשאלה עד כמה
להשפיע על עשויה של קבוצות שונות  יכולת הפעולה ולחילופין עד כמהשל קבוצות שונות 

שמות דגש על יכולת הבחירה הידואליזציה, בהמבנה. בעקבות תיאוריות עכשוויות של אינדי
אנשים  עד כמה, נשאלת השאלה )Beck & Beck-Gernsheim, 2002והפעולה של הפרט (

 ;Chamberlayne & Rustin, 1999להיות כותבי הביוגרפיות של עצמם (יכולים החיים בעוני 

Leisering & Leibfried, 1999(, כדי "יוצר"להפעיל כוח  יכולתם תמיד היאמה  כלומר 
לשלוט בחייהם שלהם, למרות עמדת הנחיתות שלהם ב"מערכי כוחות היררכיים, פוליטיים, 

  ). Giddens, 1991; Kabeer, 2000aכלכליים וחברתיים רחבים יותר" (

אופיינה עד לאחרונה ", האשמת הקורבןל" התנגדותהעקב התמקדותה בגורמים מבניים ו
של  יכולת הפעולההמדיניות החברתית בבריטניה שלאחר מלחמת העולם השנייה בשלילת 

 יכולת הפעולהל את ול וכושללו מכהמבניים פרטים החיים בעוני. למעשה לא כל ההסברים 
למרות ). George & Howards, 1991; Holman, 1978ל (ראו למש הפרט ואת אחריותושל 
לאו י, שאותו מִריק ההותיר של יכולת הפעולה הצמצום חשיבותשמגמת  ענוהיו שט זאת

) Charles Murrey( , כגון צ'רלס מאריי)underclassמעמד (-תתתומכי תיאוריית ה
)Deacon, 2002; Deacon & Mann, 1999(ה י. גם בארצות הברית התאפיינה המחצית השני

המייחסים למבנים חברתיים  הבין אלהולך של המחלוקת מקצין ובקיטוב  20-של המאה ה
התנהגות הפרט, על המטילים את האחריות על התרבות ו הבין אללוכלכליים את סיבות העוני 

  .)O’Connor, 2001( הולכת וקונה אחיזההשקפתם של האחרונים כש
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יות אוריבפרק זה משקף התפתחות שחלה לאחרונה בת "יכולת פעולה"מושג הטיפול בַ 
ה. התפתחות זו שואפת להתעלות מעל הדיכוטומיה בין הגישה רווחהנכתבות על 

הדגש על את  מעמידה במרכזה זו . פרדיגמת רווחה חדשהמבניתידואליסטית לזו הבהאינדי
ות סוכנים פעילים בעיצוב יחושבים, כלומר להויצירתיים להיות "יכולתם של בני אדם 

של מדיניות הרווחה במגוון חוויותיהם, לקחת חלק פעיל ולשקם את תוצאותיה וחייהם 
 יכולת הפעולהאת  מציבה. המסגרת האנליטית )Williams et al., 1999b, p. 2דרכים" (

הקשר של מיקומו החברתי של הפרט "ביחס לצורות רחבות יותר של ריבוד חברתי הבתוך 
של הפרט הנמצא  יכולת הפעולהמאפשרת להתמקד ב היא. כך )179(שם, עמ' ויחסי כוח" 

כוחות חברתיים. במחסור במשאבים חומריים ומ ממגבלות הנובעותבעוני, בלי להתעלם 
ליישום גישה כזו ניתן למצוא במחקר השוואתי בינלאומי שעסק בהדרה חברתית.  הדוגמ

שאיפות, משאבים (חומריים ואנושיים) והזדמנויות שהאומר רעיון ה התבססו עלהחוקרים 
. הם ראו "ידואלייםבנתיבי חיים אינדימעצבים " פשר להוסיף גם מגבלות)להן אשחיצוניות (

"כפי שהם ראו את עצמם כסוכנים בחייהם שלהם, המנסים  ,במשתתפי המחקר סובייקטים
בהן הם מצאו את עצמם" שלממש שאיפות ומטרות בתוך הנסיבות [הקשות, לעתים קרובות] 

)Chamberlayne & Rustin, 1999, p. 43( .  

  

  מודלים של יכולת פעולה
הטבוע באותה פרדיגמת רווחה חדשה שונה בתכלית מזה העומד ביסוד  יכולת הפעולהמודל 

מתבטאת בהטלת האחריות  יכולת הפעולהבה ש )underclassמעמד (-תת ה שלתיאוריה
 "אדם רציונלי כלכליתעל פי רוב "המודל מתאר  מסוג זה המצב העוני על הפרט. בתיאוריל

להשגת האינטרסים האישיים שלו ומגיב לתמריצים כלכליים. מתוך עמדה תכליתית הפועל 
יכולת אף הוא מודל של  )Jordan, 1996, p. 78ביל ג'ורדן ( פיתח פוליטית שונה לחלוטין

   .כשחקנים רציונליים ולא כקורבנות אנשים החיים בעוניהאת המתאר , פעולה

טענה שהם מציגים "המשגה ו האלה,המודלים הפרספקטיבה הסוציולוגית מתחה ביקורת על 
האנושית  יכולת הפעולה"מפרקת לגורמים אטומיים את הצרה של הפעולה האנושית", 

 .Burns, 1994, pp( "פועלים בתוכם אנשיםשמתעלמת מהמבנים התרבותיים והחברתיים הו

 ווכיחהמיושמת בתוך הקשר חברתי ותרבותי, ומחקרים שונים  יכולת הפעולה. )227 ,198
 ,Taylor-Gooby" (ערכים תרבותיים משחקים תפקיד מרכזי בקבלת החלטות כלכליותש"

1998, p. 222( נקודה זו.  ובהירהמהות יחידניות יעל א – י ובריטינאמריק –. שני מחקרים
 תפיסותעומדים בבסיס "הצביע על "מודלים תרבותיים" מתחרים, הי נהמחקר האמריק

גדל לא עבודה, ולמצ 'הראויות'ים] של נשים בדבר הדרכים לעת ות[והמפורש ותהמרומז
. )Holloway et al., 1997, p. 12המיטביות" ( ךת מסגרות החינולמענם א אומצלילדים ו

הרציונליות "באמצעות רעיון  "האדם הכלכלי הרציונלי"המחקר הבריטי יצא נגד מודל 
גדיר כ"תובנות חברתיות האותה הוא שהנתונה תמיד בהקשר,  ",המוסרית הממוגדרת
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 & Duncan( עבודה בשכר"ל אימהּותוקולקטיביות בנוגע למערכת היחסים הראויה בין 

Edwards, 1999, p. 3( כך "תובנות לא כלכליות, פרי משא ומתן חברתי, בנוגע למה שנכון .
מוסרית ומקובל מבחינה חברתית", כמו גם חישובים כלכליים, משפיעים על יכולת הפעולה 

  ).188שם, עמ' הקשר של בחירות כלכליות (ב

העוני שמקורה בעבודתו של הכלכלן זוכה על של סוכנות ניתן למצוא בספרות  אחרמודל 
. Amartya Sen( )(Korpy, 2000; Leisering & Leibfried, 1999( פרס נובל, אמרטיה סן

, "הבנת תפקידה של . יתר על כןיכולת פעולה) מצביע על capabilitiesעצם רעיון היכולות (
לא רק : אנו םיאבני אדם אחראל התייחסות לאנשים כב "מהותיתבעיני סן,  ,"יכולת הפעולה

בריאים או חולים, אלא גם פועלים או מסרבים לפעול, ויכולים לבחור לפעול בדרך אחת ולא 
יש משמעות אכן . )Leisering & Leibfried, 1999, p. 190" (משמעות יש לכך ].... [באחרת
 כוחה לדרך הפעולה של בעלי, אלא גם בהאנשים בעוני בוחרים ש לדרך הפעולהלא רק 
: פעולות יכולת פעולה בשל. במלים אחרות, מבנים מתקבעים (ומשתנים) כלפיהם
  . או הימנעות מהן ידואליות וקולקטיביותבאינדי

  

  סוגים של יכולת פעולה
סירוב לציית ה לא הולם;תקציב  לנוכחהמורכב והעדין של השגת מטרות  יםמעשה הלהט

מעורבות בפעילות  ר;עבודה בשכוההחלטה אם לשלב גידול ילדים  ה;לדרישות גופי הרווח
כל אלה הן דוגמאות  –למען שיפור תנאי השכונה או הגנה על קצבאות הרווחה  משותפת

סוג אחר. הספרות מציעה מספר מ כולת פעולהי. עם זאת, כל אחת מהן מייצגת יכולת פעולהל
  ).Hoggett, 2001סיווגים (ראו למשל 
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  מיישמים אנשים בעוניש יכולת פעולהשל  צורות :1 תרשים

  

בחייהם של  ההתוצאתית, האסטרטגית של בחירות אל משמעותמטרותינו נוגע לבממד חשוב 
 יכולת פעולהב כרוכהעבוד בשכר, למשל, לאם  ההתלבטות. )Kabeer, 2000a(אנשים 

פרטים  הבש לדרך הנוגעתהיומיומית יותר  יכולת הפעולהמשפיעה בהמשך על ה, אסטרטגית
, פחותה מסלול חייו של הפרטהשפעתה על האחרונה, גם אם  זו. לפרנס את עצמםמצליחים 

ניתן  .)Leisering & Leibfried, 1999 ( את העוניבו הוא חווה שבכל זאת מעצבת את האופן 
 ההגדרות. על פי זהפוליטית ואזרחית מ ליכולת פעולה זהאישית מ יכולת פעולהגם להבדיל בין 

), "- "להיחלץ מאו "להסתדר" הראשונה מתמקדת בצורת החיים הפרטית ( במאמר זה,
("להחזיר  סיון לקדם שינוי רחב יותריפעולות של התנגדות או נ , בהתאמה,מערבת האחרונהו
: יש יחסי גומליןאזרחית -פוליטיתליכולת פעולה אישית  יכולת פעולה בין. ", "להתארגן")-ל

, כלומר את האמונה יכולת פעולה ה שלתחוש כהמצרי יתאזרח הפעולה פוליטית או פעול
, בתוך קבוצה, במיוחד יתאזרחהועצם הפעולה הפוליטית או הפעולה  ;לפעול נושיש בכוח

  .)Lister, 2003( הזו יכולת הפעולהמעודדת בתורה את תחושת 

 דרך המיון המרכיבים אתפוליטי/אזרחי, ה-האישי ציריומיומי והה-האסטרטגי הציראת 
ולכן  ,ולא שחקנים ,מסווגת פעולות תורת המיון, יש להבין כרצף ולא כניגודים. 1בתרשים 
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המוגדרות בארבעת הריבועים  יכולת הפעולהכל פרט יכול להתאפיין בכל ארבע צורות 
יכולת כל ביטויי ניתן לסווג במדויק את שבתרשים. יתר על כן, כפי שנראה להלן, לא 

שאנו מתייחסים לכל ריבוע כ, ביכולת פעולהישמש להבניית הדיון בעוני ו 1 . תרשיםהפעולה
  בנפרד. 

  

  )getting byלהסתדר (
נראות העוטף סוג זה של -איבתרשים. מעטה האישי ה-בעוני נמצא בריבוע היומיומי להסתדר

. "בעייתי"מוגדר  מצבוה ,היכולת להסתדר מתמוטטתשרק כ ,רובפי  לעמוסר  יכולת פעולה
כמובן מאליו, ולא לראות בו ביטוי של להתייחס אליו  ,להסתדרהישג של להקל ראש בניתן 

 "משמעות או . "המאבק להמשיך הלאה" לנוכח קשיים "אינו מקבל משקליכולת פעולה
)ATD Fourth World, 1991, p. 43( ,למרות זאת, הרעיון הרחב יותר של התמודדות .

בפרדיגמת הרווחה החדשה, שהוזכרה קודם  נדבך מרכזיחלק ממנה, מייצג  הוא "להסתדרש"
. אחד מאדריכליה של פרדיגמה )Williams et al., 1999b; Williams & Popay, 1999ן (לכ

האנושית  יכולת הפעולהדגיש את "תפקיד ה, )Titterton, 1992, p. 19טיטרטון (זו, מייקל 
על  ,לוכמ ש"יותרהיצירתית" בהתמודדות עם איומים על תחושת הרווחה האישית. הוא טען 

 ולכונןשל התמודדות ובקשת עזרה,  דרכים לא רשמיותהפרדיגמה החדשה לעודד כבוד ל
בהן אנשים מתמודדים עם בעיותיהם שמגוונות רגישות חדשה כלפי הדרכים החדשות וה

  לאנשים אחרים לעשות זאת". הסיוע שלהםאופני כלפי האישיות ו

אישיים, חברתיים וחומריים  –של משאבי התמודדות  דיבר על חלוקה לא שוויוניתטיטרטון 
 ,Erikson(ראו גם  כאחד הגורמים לשונות ביכולתם של אנשים להתמודד עם נסיבות קשות–

מספקים גישה למידע המשאבים תרבותיים, המאפשרים לאנשים להסביר את מצבם ו ).1993
 & Duncan, 1999; Wessels (גם הם תפקיד  ממלאיםמהעוני,  על דרכי ההיחלצותחיוני 

Miedema, 2003(. השימוש בדבר רעיון האת  .משאב ממוגדר מאוד שהואזמן, וכך גם ה
הן בספרות  ,לנהל את חייהם ניתן למצואבמגוון של משאבים כדי עושים שאנשים 

 מבנהל יכולת פעולהתווך בין מהפסיכולוגית והן בזו הסוציולוגית. בזו האחרונה הוא 
)Williams & Popay, 1999(.  

רעיון המשאבים כחלק מהשפעתה ההולכת את מיוחד בהספרות  הדגישה של עוני הקשרב
"היכולות, הנכסים (מאגרים, משאבים,  היא. מחיה )livelihood(וגוברת של גישת המחיה 

 ,Chambres & Conway, 1992תביעות ונגישות) והפעילויות הדרושות כדי לקיים חיים" (

p. 7ן להתייחסות במושגים בי" ,הבית גם במשקי ,שיצרה מרחב זו). גישה זו נתפסת כ
ן אנשים בהשמדיניות אל הדרכים הרבות, המשתנות והפתלתלות לעתים ל הנוגעיםתחומיים 

מנהליהם של תיקי ". אנשים בעוני מתוארים כ)Beall, 2002, p. 83( מנהלים את חייהם
 ;Moser, 1998פריסתם (, הנתונים במצב מתמיד של קבלת החלטות בנוגע ל"נכסים מורכבים
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Narayan, 2000, pp. 49, 64(נכסים אישיים  ,נכסים פיננסיים כוללים ה. תיקי נכסים אל
נכסים , בהם רשתות קשרים חברתיים)ונכסים חברתיים ( ,, ידע ובריאות)בהם מיומנויותו(

בהם תשתיות ויים (שואי משותפיםיים סטבעיים (שמקורם בסביבה הטבעית) ונכסים פי
   4".הון"מיוצגים לעתים קרובות כצורות שונות של  הוטובין ביתיים). נכסים אל

חברתיים לשפה הקשרים ה צמצוםנציגים ביקורתיים יותר של גישת המחיה נזהרים מ
מציעה "תפיסה רחבה של המשאבים  פרשנות אחרת של הגישההכלכלית של נכסים והון. 

 .Beael, 2002, p" (המחיה לתהליך יצירת נגישות כדי שתהיה להם להם אנשים זקוקיםש

יטרלי יותר של משאבים, מקדמת את רעיון י). תפיסה זו מחזירה אותנו לרעיון הנ72
שאלות  מעוררת, ההנגישות. הנגישות, בתור סוגייתומדגישה את  "ניהול"במקום ה "היציר"ה

רחבה יותר של משאבים מסוגים  פריסהו –כלכלי, פוליטי וחברתי  –מבני  הקשר בדבר
אנשים בעוני שבהן  לדרכיםמתייחסים ש. כ)Rakody & Lloyd-Jones, 2002( שונים

כדי לנצל את המשאבים העומדים לרשותם, אין להתעלם  מפעילים את יכולת הפעולה שלהם
בהן אנשים פריווילגיים יותר מסוגלים, לאורך נתיב חייהם, להשתמש שגם מהדרכים 

 ;Savage, 2000( שלהם זכות היתר, כדי להנציח את לאין ערוךם, הגדולים הבמשאבי

Skeggs, 1997(.  

נטיות של ווש החוקרים את הרלמשמשת בעיקר במדינות מתפתחות, יהשמדובר בגישה  אף
 Community Development Journal, 2003; Williams(גישת המחיה גם בהקשר האירופי 

& Windebank, 2003( מחקר גישוש שערך הארגון .Oxfam  באזורים עירוניים בסקוטלנד
יותר למניעת  כוללתגישה  הראו בשלעוני,  "מומחים"המחיה מצאה הד בקרב  שגישת העלה
ממשלתית בצפון המדיניות ה. עם זאת, )Hocking, 2003; Long et al., 2002, p. 61( עוני

 ,Long et al., 2002( בדרום הגלובליש מזויותר  "בניית הנכסים"היקף מגבילה את הגלובלי 

p. 57(. במדינות רווחה  ייחודייםמגבלות מעין אלה משתנות על פי ההסדרים המוסדיים ה
 המגבלות על פי רובות. במערכות הסיוע החברתי המפותחות של ארצות צפון אירופה שונ

  .)Saraceno, 2002; Seinert & Pilgram, 2003( יותר מאשר בדרומה מחמירות

בין  חוליה מקשרתהתמודדות וניהול המשאבים או הנכסים כבדבר  נותרעיוהניתן להבין את 
בתוך  לרכושא מצליח ו) שהfunctioningsלבין התפקודים ( )capabilities(יכולות הפרט 

נדרשת  בהןששופכים אור על הדרכים  הההקשר הכללי של חלוקת משאבים. רעיונות אל
מבנה חברתי ל יכולת פעולהבעוני. במשחק המורכב בין  "להסתדרכדי " יכולת פעולה

העדר  עם ,מגבלות שאנשים בעוני נדרשים להתמודד עםחוקרים רבים מדגישים, ובצדק, 
, אלהאנשים  של תהמוגבל יכולת הפעולהחרף  ואולםחייהם. בשליטה  איתחושת  עםבחירה ו

_____________ 

, (Room, 2000)דוגמאות להשפעה של מסגרת חשיבה זו על העוני בצפון הגלובלי ניתן למצוא אצל רום    4
. מובן צר (Steinert & Pilgram, 2003)) ושטיינרט ופילגרם Piachaud, 2002, פיאשו ((Hill, 2001)היל 

  נכסים".-של "רווחה מבוססת יותר של נכסים (פיננסיים) תומך ברעיון האופנתי
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אפילו התנאים החומריים וחוויות החיים של רוב העניים אינם מגבילים לחלוטין את יכולתם "
  .)Leisering & Leibfried, 1999, p. 40" (התמודדות עם מצבםדרך הלקבל החלטות בנוגע ל

  

  אסטרטגיות התמודדות
תהליך שבו  ןההמצומצמת ביותר,  ןבצורת"להסתדר", התמודדות או האסטרטגיות של 

 ,.Daly & Leonard, 2002; Kempson et alלבין מחסור (יצירת מעשה טלאים בין  מלהטטים

חלק פעיל, למשל על ידי עבודה במשרה חלקית, נוטלים בו גם ילדים פעמים רבות . )1994
 ).Loumidis & Middleton, 2000; Ridge, 2002צמצום בקשותיהם (הסתפקות במועט או 

ידי כוחות כלכליים רבי עוצמה במעוצב הבעולם ש"ציין  )Gilliat, 2001, p. 1( סטיבן גיליאט
שאר עם הראש מעל י'לההנתונים במחסור לשרוד, 'להסתדר' או  הההתמודדות מאפשרת לאל

. במחקרו )139(שם, עמ'  ההתמודדות כוללת "יצירת מרחב תמרון בין המגבלות" ."המים'
שלוש צורות גיליאט הה יז מתאימים עצמם לעוני במציאות הקפיטליסטית אנשים איך

 כאן). 65שם, עמ' ( לחציםהתמודדות עיקריות: הרחבת משאבים, צמצום הוצאות וניהול 
 אחרי כןבניהול משאבים קיימים ותחילה המתבטאת,  יכולת פעולהנתמקד בעיקר ב

. גיליאט עמם הפרט להתמודד עלש להגביר את הלחצים. שני התהליכים עלולים םבהרחבת
  -שוסיף ) ה99(שם, עמ' 

הופכים מנהלים מצוינים של העוני שלהם. הם בעלי  אנשים החיים בעוניהמרבים 
משק הבית  הוצאות. הם מדויקים בתכנון נםזמאת ו פםכסהיטב את  נצליםתושייה ומ

חובות. מ להימנעכדי  ללא רחםמקצצים בהן ומנהלים משטר הוצאות קשוח  ,שלהם
 למהלמרות הישג זה ניתן להבין ]. ...[ במותרות קצציםהם קובעים סדרי עדיפויות ומ

  הם מתארים זאת כהקרבה ומאבק חסר רחמים.

אנשים מצליחים להסתדר עם הכנסות נמוכות הגיע למסקנה דומה:  איךשבחן מחקר בריטי 
. ענייניהם הכספייםמת לב, במיומנות ובתושייה רבה את ושתמנהלים ב בעוניכלל, אנשים "כ

 ההמסוגלות להתמודד ואל האל –אין עדות שמצביעה על שני סוגים של משפחות עניות 
 .McCrone, 1994, pp( דיוויד מק'קרון טען למרות זאת .)Vaitilingam, 2002, p. 4(" לאש

, "מתכנניםל"מיום ליום,  "מסתדריםה", "מתכננים-ניתן להבחין בין ה"לאש ),80 ,70
ההבחנה שדגיש הבאמצעות אסטרטגיות ארוכות טווח. הוא  )make out( "מחזיקים מעמדה"
שגרה  נדרש לנהלהסתדר' ש"כדי 'ל משום, עניין של כשירותמאוד" ואינה  דקיצגת "גבול ימ

או על . יתרה מזאת, עצם המאמץ להסתדר עלול להקשות על חשיבה "מורכבת ומאתגרת
  .)Chamberlayne & Rustin, 1999( אסטרטגיתפעולה 

מתאר  ,הן בצפון והן בדרום הגלובליים ,מספרות העוני גדולזו, חלק  הבחנהלמרות 
שרדות כללית או אסטרטגיית מחיה יהן של ה –התמודדות יומיומית במונחים של אסטרטגיות 

מושג אסטרטגיה כדי להכיר . שימוש זה בַ בצפון והן אסטרטגיות תקצוב ספציפיות יותר
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ידי ב –מי יותר ומי פחות  –בחירות המוגבלות  תמייצג "תקציר של סדר יכולת פעולהב
כלכליות, הקשרים חברתיים, ציפיות אידיאולוגיות ותרבותיות וגישה -נסיבות מקרו

. אסטרטגיות יכולות להיות מרומזות יותר מאשר )Rakodi, 2002, p. 8" (משאביםל
נהוג . )Dewilde, 2003; Jordan et al., 2002הן נושאות פרי (בהכרח  לאמפורשות, ו

 ;Chambers, 1997, p. 164-165( להצמיד להן תארים כגון מורכבות, חדשניות, מתוחכמות

Middleton & Walker, 1994, p. 149; UNDP 1997, p. 61( . בהקשר זה עדיין רלוונטית
כייצוג של  20-על עוני בראשית המאה ה )Vincent, 1991, p. vii( תצפיתו של וינסנט

  :"פרקטיקה"

 שגילמושרדות סבוכות, יאחר אטסטרטגיות ה תרוהתקווה ביותר  אפילו חסרי
עם מגוון  מתוחכםמשא ומתן ב היו כרוכותשאיפות נורמטיביות וחומריות מורכבות, ו

להקדיש עוד  נדרשכך  ,המשאבים הידלדלופרטים וסוכנויות. בכל עת, ככל ש
 השימוש בהם.  כדי למצות אתמחשבה ואנרגיה 

אנשים מתאימים עצמם לנסיבות שה כהוומחקר בריטי חשף את מגוון האסטרטגיות המת
עם זאת, אף  .)McKendrick et al., 2003b; Middleton, 2002( מסוימות ולמגבלות מבניות

חובות" או "פיקוח תקציבי ב"להטוט בחשבונות ו – עיקריותאחת משתי האסטרטגיות הלא 
בין חרדה וחוב לבין  "בחירת הובסון"יוצרת "תוצאה רצויה" לנוכח  –הדוק וקיצוצים" 

 ,Kempson et al., 1994, pp. 280( "אך מעטים מאיתנו יראו כמתקבלים על הדעתשחיים "

282, 286, 293 .(  

ניהול משאבים מתמצות באינן מאמצים כדי לשרוד את העוני שאסטרטגיות ההתמודדות 
עם טראומות ו )othering( הרָ חָ אֲ לכלול גם התמודדות עם הַ עשויות . הן דליםחומריים 
שהכול  חווים את אותם קשיי חיים". זאת ועוד, אנשים בעוני )Holman, 1998( אישיות

מקשה . עוני )Leisering & Leibfried, 1999, p. 124( "איתם, גידול ילדים למשלמתמודדים 
 ;ATD Fourth World, 1991, 1996הורות ( ל הנוגעותההתמודדות עם בעיות  מאוד על

Ghate & Hazel, 2002כי  ,לפגוע ביכולת ההורית יםעלולמביא עמו העוני ש לחצים). ה
יים איש"עלולות לגבור על תשומת הלב לצרכים ה נוקטים םהוריששרדות יההאסטרטגיות 

אף על פי כן, רוב האנשים החיים בעוני . )Wilson & Herbert, 1978, p. 186של ילדיהם" (
מהות יחידניות מתאר את יא עלי ננאבקים כמיטב יכולתם לגדל את ילדיהם. מחקר אמריק

ילדיהן מוגנים מסכנה, יהיו בו שח ליצור מרחב בטו"ו "מא טובהיהקרב היומיומי להיות א"
 Holloway et" (צרכים חומרייםל מענהמשפחה אוהבת ו ,הזדמנויות חינוכיות שיש בומרחב 

al., 1997, p. 94( .ראו גם  מחויבויות משפחתיותלאיזנו בין עבודה בשכר  המהות אליא)
Kemmer et al., 2001( יות מעוטות הכנסה מתאר את נאמריק-מהות אפרויעל א אחר. מחקר

להגן על ילדיהן "המחזקות והמגוננות, שהן הפעילו כדי  "מהיותיאסטרטגיות הניהול הא"
 & Jarrettת" (אקדמיהו תתרבותיה, תמפני סכנה וכדי לקדם את התפתחותם החברתי

Jefferson, 2003, p. 21(.  
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  משאבים חברתיים ואישיים
נשים הן הנושאות העיקריות בנטל ההתמודדות עם המחסור במשאבים חומריים. 

האישיים, ולא אחת גם על החברתיים. בספרות  הןהן מתבססות על משאבי בהתמודדותן
מאבק בהמשמשים  את המשאבים האישיים ותתארהמ שתי מלים שבות וחוזרותהעוני 

 ,Forrest & Kearns, 1999; Hill, 2001; Narayan(ראו למשל  שרדות: חוסן ותושייהיהה

גם  תדרשנ דלהעם הכנסה  "להסתדרכדי "על כך ש וצביעה. מחקרים בריטיים )2000
 זה. )Christie et al., 2002( תתכנון ארוחובקניות מושכלות ובבניית תקציב, רבה במיומנות 

מצריך כל כך הרבה להיות ענייה ] ...[ כלומר ;תיש ולגזול זמן רב: "את יותר עייפהלהעלול 
  .)Beresford et al., 1999, p. 94( "עבודה, את כל החיים שלך

סיפוק לות מקור ילה ותשרדות וההתנהלות בתקציב נמוך עשוייחלק מהנשים, עצם הה אצל
 אין ספורמחקרים  התריעו. עם זאת )Holloway et al., 1997; Stephenson, 2001( גאווהלו

תמונה ורודה מדי של תושיית הנשים, המתעלמת מהמאמץ הנדרש  שמצטיירת"סכנה ה מפני
. לעתים קרובות קשה לנצל )Kempson, 1996, p. 24( מהן", בעיקר בהתמודדות עם חובות

כאשר את מותשת מעצם המאבק  ,מדולדלים)לא אחת באופן מיטבי משאבים אישיים (
תקווה, חוסר אונים וחוסר יאוש, העדר י –שהעוני עלול לעורר רגשות בלהסתדר, ומוצפת 

 חוברכאשר עוני  ,בעיקר קורהמצב זה  .)Ghate & Hazel, 2002; Holman, 1998( שליטה
בריאות ירודה, כפי שאכן קורה פעמים רבות. מנגנוני התמודדות אישיים, כגון עישון, ל

 ,Dundee Anti-Poverty Forum, 2003; Graham( עצמם לפגוע בבריאותכשלעלולים 

1993(.  

 משאבים אישיים, עשויים לתמוך ברשתות חברתיות חזקותב שמקורםחברתיים,  משאבים
)Ghate & Hazel, 2002( .) היאטHyatt, 2001, p. 207 ,(צביעה ה ,יתנאנתרופולוגית אמריק

הון חברתי ומעורבות ש השבה ומראהמוחלשות  קהילותבמתמשכת עבודה אתנוגרפית "על 
מודדים אותם במונחי השתייכותם  אם, לא מאבדים גובה בעוניהאנשים החיים אזרחית בקרב 

מהוות ה), open-ended social networksשל חברי הקהילה לרשתות חברתיות פתוחות (
. מחקרים "אנשים החיים בעוניעצמית בקרב  באסטרטגיות של עזרה חיונימרכיב לאורך זמן 

 ,Chanan( הרשתות מעין אלחשיבותן המתמשכת של תמכו אף הם ב אירופיים ובריטיים

1992; Lupton, 2003a; Mumford & Power, 2003.(  עוצמתן של הרשתות החברתיות
וטבען משתנים בין חברות ואזורים שונים, ומשקפים גורמים כגון אופי מוסדות הרווחה 

. )Paugam, 1996; Steinert & Pilgram, 2003( במדינה ויציבות האוכלוסייה המקומית
עולה ויורדת היא אף  גובה לשינויים כלכליים וחברתיים ולנתיבי חיים אישייםתה תעוצמ

 ,Gallie & Paugam, 2002; Ghate & Hazel( אתנית בכל קבוצהנה ושהיא לאורך זמן, ו

2002; Pettigrew, 2003(.  באזורים מסוימים, הרשתות החברתיות עשויות להיות חלשות
. גם כאן הנשים הן )Dean & Shah, 2002( משפחההקרובי  מעגלמאוד או מוגבלות ברובן ל

המתחזקות העיקריות של הרשתות החברתיות בקרב בני משפחה, וביתר שאת בקהילות 
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 של אדם . לעתים היכולת)Daly & Leonard, 2002; Forrest & Kearns, 1999( תמוחלשו
לנורמות ולציפיות  )fitting in( תוהתאמבלהסתמך על משאבים חברתיים מותנית בחלקה 

ה ז 5לצרוך משאבים (זמן, אנרגיה וכסף), אך גם לייצר אותם. עשויהמקומיות, תהליך ש
להיות  העשוייםבהקשר של יחסים אישיים וחברתיים,  איך יכולת פעולה משמשתמדגים 

  מאפשרים ומגבילים בעת ובעונה אחת. 

 תמיכה רגשית וחומרית כגון קרובים, חברים ושכנים, יכולות לספק ,רשתות חברתיות
)Ghate & Hazel, 2002; McKendrick et al., 2003b( עשויה לעזור  רגשית. תמיכה

בכסף  – . תמיכה חומרית)Scott et al., 1999( לאנשים להתמודד פסיכולוגית עם קשיי העוני
 Bourdieu, 1999; Farrell" (להסתדר" עשויה להכריע מבחינת היכולת –או בטובין אחרים 

& O’Connor, 2003(ועמיתים . קמפסון )Kempson et al., 1994, p. 151(  סיוע ש"מצאו
כספיים מקובל יותר מאשר סיוע כספי, חליפין עדיפים על פני הלוואה, והלוואה  בטובין לא

הצורך לשמור על הכבוד והן לשמר את "בחנה זו משקפת הן את ה. "עדיפה על פני מתנה
 ;Holloway et al., 1997דיון בדפוסי הדדיות מסוג זה ניתן למצוא גם אצל ( ".העצמאות

Jordan et al., 1992של  ). במלים אחרות, היעזרות ברשתות חברתיות היא תהליך פעיל
  . גם יחד קבלהונתינה 

בין  מעשיתחילופי עזרה  –צורה של סיוע הדדי גם ללבוש  עשויהחליפין על מבוססת העזרה 
מצאו שלא  )Williams & Windebank, 2000ווינדבנק ( חברתית. ויליאמסחברי הרשת ה

 לחלופין ;דווקא אינם נפוצים באזורים עניים ללא תשלוםחילופי עבודה כמו שנהוג להניח, 
כאמצעי לנתינת עזרה וקבלתה. עבודה  בתשלוםרשמית -העדפה לעבודה לארווחת ה

משמנת את צירי הרשתות ה, "הדדית רווחיתעזרה ", מייצגת טענובתשלום בהקשר זה, הם 
  ). Williams & Windebank, 2002, p. 245החברתיות (

 Deanצורה נפוצה יחסית של חילופי עבודה שאינה בשכר ( הואטיפול בילדים  ,בקרב נשים

& Shah, 2002; Holloway et al., 1997אנשים  לדרך שבה ה). במקרים מסוימים זוהי דוגמ
 הםחלץ מעוני. במקרה זה משאבים חברתיים יבמשאבים חברתיים כדי להלהיעזר יכולים 

). רשתות חברתיות, Buck et al., 2002, p. 61מנוף חברתי יותר מאשר תמיכה חברתית (
משאבים תרבותיים, יכולות בנסיבות מסוימות להועיל במציאת עבודה, בייחוד  לשכמקור 

ואולם . )MacDonald, 1994; Williams & Windebank, 1998a, 1998b(עבודה לא רשמית 
 הרשתות כאלש שטענומצב העניינים. יש אף זה לא בהכרח  ,מנותקות מעולם העבודה כשהן
 ,Forrest & Kearns( "המושך למטה"יציאה ממעגל העוני, אם בשל לחץ חברתי  ותמעכב

1999, p. 9( מחשש רצון להעתיק את מקום המגורים כדי למצוא עבודה, -איה ואם בשל
 ;Johnston et al., 2000"להסתדר" (להפסיד את אותן הרשתות החברתיות המסייעות 

_____________ 

 על נקודה זו. (Jan Flaherty)אני מודה לז'אן פלאהרטי    5
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Walker & Shaw, 1998( עם זאת, כפי שנראה להלן, רשתות יכולות גם לסייע לאנשים .
 )getting organized( "להתארגןלשכלל את יכולת הפעולה שלהם ולעבור מ"להסתדר" ל"

  . לעיל) 1 תרשים(

  

  פורמלית-ים באמצעות כלכלה לאהגדלת משאב
 ,Gilliat( הגדלת משאביםל אמצעיכעשויה להצטייר על רשתות חברתיות  הסתמכותאף ש

של משאבים חומריים, חשובה  הגדלהכל  אלהטבען ההדדי של רבות מעסקאות בשל , )2001
 את דירגו )Kempson et al., 1994עמיתים (זמנית למדי. קמפסון ו יאככל שתהיה, ה

עומדת מציאת  הדירוגאפשרויות מקסום ההכנסה הפנויה מבחינת סיכויי התממשותן. בראש 
יכולת הפעולה בכך כשנגיע לנדון  ;עבודה במשרה מלאה (או עבודה בשכר טוב יותר)

ה לפשע כמפלט אחרון, ירוב פניפי  לענתפסה  תחתית הדירוגב". )getting out( -להיחלץ מ
(שם, עמ'  "ברשימת האפשרויותכלל עד שלא הופיע  ,בלתי קבילכה קיבוץ נדבות היה  ואילו
במקום כלשהו באמצע. בשל הכללים  דורגהפורמלית  לאעבודה מזדמנת בכלכלה ה 6).275

החלים על סיוע סוציאלי, עבודה מסוג זה נחשבת ברוב מדינות הרווחה להונאה. כפי שנראה 
. "התנגדות יומיומית"פורמלית כ לאבהמשך, חוקרים מסוימים מנתחים את תופעת העבודה ה

כחלק מתהליך, מורכב לעתים, של  – "להסתדר"תפיסתה כצורה של רווחת יותר עם זאת, 
 ."השלמת הכנסה יצירתית"

מבחינות בין שלושה סוגים של עבודה בקרב  )Edin & Lein, 1996, p. 256(אדין וליין 
 ,הרשמיים ערוציםבעליה  יםמדווח לאשעבודה  ה;נתמכי רווחה: זו המדווחת לרשויות הרווח

כמו  , הכרוכה בהפרת חוק,עבודה לא חוקית ם;בערוצים לא רשמיי "בשחור"עבודה  כלומר
מפתיע, בלא ש. ים עליהמדווחשאין סחר בסמים. ספרות הרווחה נוטה להתמקד בעבודה 

 כדי להגדיל אתמועסקים בה, רווחה  נתמכישמדווחת -קשה לאמוד את היקף העבודה הלא
  רווחיהם.

טען  . פאל)Pahl, 1984, p. 251(מספר חוקרים בבריטניה ממשיכים את דרכו של ריי פאל 
מקום העבודה, המחסור בכישורים נחוצים הנרקמים בקשרים חברתיים  העדרהשילוב של ש

 לאפורמלית דווקא לא ידי הרשויות מוביל לכך שהעבודה הבהיתפס לובמשאבים והפחד 
 & Williams(ת התמודדות. וילאמס ווינדבנק יכאסטרטגי חהאת נתמכי הרוו משמשת

Windebank, 2002 (חלק מהעבודה הלאהם טענו שבמיוחד בעמדה זו. יתר על כן,  ותמכ -

_____________ 

מוטיב חוזר בקובץ מאמרים על קיבוץ נדבות הוא האופן שבו הוא מייצג "סוג של עבודה" או "פעילות    6
ל כלכלית לא פורמלית" בתחתית ההיררכיה של אסטרטגיות ההישרדות, אסטרטגיה הכרוכה בסיכון גדו

)Dean, 1999 .( 



 106ביטחון סוציאלי |    46

נעת פחות משיקולים כספיים ויותר מתוך שאיפה לחזק את מדווחת באזורים חלשים מּו
  -ש הם אמרו גםרשתות הקשרים החברתיים ולעזור לזולת. עם זאת, 

 משתמשים בעבודה בשכר בשוק הלא[ברחבי אירופה] המובטלים ] בהשהמידה [
כלכלית בערים ובאזורים מסוימים,  "להסתדר"כדי  ,פורמלי ("עבודה בשחור")
 "מוסדי"פורמלית, בביקוש לסחורות ושירותים ובמבנה ה תלויה בהיצע העבודה הלא

של הקהילה המקומית, הן מבחינת מבנה הרשתות החברתיות שיכולות לדאוג לעבודה 
 ,Williams & Windebank( נגד עבודה כזו העיצומיםפורמלית, והן בחומרת  לא

1998b, p. 152 . ראו גםSaraceno, 2002(.  

ם מדווחת, גם א-של עבודה לא למצוא היקף גבוהבאזורים מסוימים יכול  נערךכך, מחקר ש
נמוכות . השילוב של קצבאות )Jordan et al., 1992; Lupton, 2003a( כללכזה המצב אין 
 Dean, 1998; Jordan( מדווחת-כר פורה לעבודה לא הואבשוק העבודה  אסדרהוהעדר  מדי

& Redley, 1994(מדווחת נובעת מצורך אמיתי ולא מתאוות -. בהקשר זה, כאשר עבודה לא
בלגיטימיות מסוימת. בעיני הציבור באזורים מוחלשים, ולעתים אף  רווח, היא יכולה לזכות
 ;Elam & Thomas, 1997ה, היא מתקבלת לעתים קרובות בהבנה (יבקרב כלל האוכלוסי

Rowlingson et al., 1997 בהקשר של בחירות כלכליות  הריחוקית,  לא). על אף היותה
 ,Jencks( ומידה של תושייה ויוזמה מבטאת יכולת פעולה היא ההשלמת הכנסה באמצעותו

באמצעות תעסוקה  "-"להיחלץ מצעד בכיוון של  בבחינתאנשים מסוימים היא  אצל. )1992
  . )MacDonald, 1994לגיטימית כעצמאים (

 ;Gilliom, 2001( משפחתםכלפי אחריות ב המדווחת נוטים להצדיק-העוסקים בעבודה לא

MacDonald, 1994(פסת ברוב המקרים כדרך היחידה להסתדר ולספק . עבודה מעין זו נת
 , והחוק למעשה אינו מעודד דיווחנמוכות מדיאת הצרכים הבסיסיים, כאשר הקצבאות 

)Dean & Melrose, 1996, 1997; Rowlingson et al., 1997; Williams & Windebank, 

1998b( .נשיםלבמיוחד  זה נכון )Williams & Windebank, 1998a( .העבודה , אם כן
של שימוש באסטרטגיות הישרדות כדי  –גם אם לא חוקי  – עוד היבט, מייצגת "שחור"ב
  . )Edin & Lein, 1996( "להסתדר"

הכרוכה  פונים לעבודההאנשים בעוני המפתיע ידוע לנו אפילו פחות על שיעור בלא ש
 Kempson etעמיתים (כדי להסתדר. המחקר של קמפסון ו ")עולם התחתוןבהפרת חוק ("ה

al., 1994(, מהות גנבו אוכל מחנות ישלוש אשמשפחות מעוטות הכנסה, מצא  74בחן ש
סקירה של מחקרים ). Cook, 1997, p. 36( "פשעי עוני"מה שתואר גם כ ,ואחת עסקה בזנות

ה סחר לא חוקי כאסטרטגיית תהיגדל בשכונות מצוקה זשי נאמריק- נוער אפרועל איכותניים 
מדווחת  . חלק מהעיסוק בעבודה לא)Jarrett, 2003, p. 164(ברחובות  "יתחיונ"שרדות יה

 & Wood( שרדות" באזורי מצוקהיהוא "חלק בלתי נפרד מההכי  ,יחס סלחניזוכה ל

Vamplew, 1999, p. 47(של עבודה, כגון סחר בסמים, זוכות  אחרות חברתיות-. צורות אנטי
, עצומה" בקרב הורים, ועם זאת מציעות סובלנות ומהוות לא אחת מקור ל"דאגהלפחות 
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 ;Bourdieu, 1999( לחיים כנזקקים חסרי אוניםה חלופה מפת בעיקר לגברים צעירים,

Davies, 1998; Mumford & Power, 2004, p. 212( .  

  

 )Getting [back] at( -להחזיר לְ 
ר להחזי"כ מסווגתכזו ה, התנגדותבמקרים מסוימים, כצורה של  ,פעילות לא חוקית מוצגת

. מחקר שנערך באזור מצוקה לעיל 1 בריבוע של היומיומי והפוליטי/אזרחי בתרשים "-ל
אתוס שכולל "ניזונים מ "תעסוקתיות-קריירות אנטי"עברו לשגברים צעירים שעירוני מצא 

, כך כםהיפואת , כמו מחויבות למקום העבודה, אלא אף מקובליםלא רק דחייה של ערכים 
ו" הצליח כלכלית בלי להיעזר בשוק העבודה בשכר הפכה ערך בפני עצמשהיכולת ל

)Craine, 1997, p. 147(להתפרץ  יםים אנשים הלכודים בעוני עלולשאוש שחי. הכעס והי
שכונת כלפי משפחותיהם, כלפי עצמם,  כלפי המופנים, יכולת פעולהשל  יםהרסני בגילויים

 ;ATD Fourth World, 1991; Davies, 1998( החברה כולהכלפי המגורים שלהם או 

Furbey, 1999( את לעמעם  משקפת את הצורך. במקרים מסוימים התלות בסמים קשים
. בעוד שימוש מרובה בסמים )MacDonald & Marsh, 2002, p. 36( אוש הכרוך בעונייהי

מחקר על משתמשי סמים  הדגישבכל זאת  ,האסטרטגית יכולת הפעולהצפוי לפגום ב
היומיומית) הכרוכה  יכולת הפעולהאת העבודה הקשה (או  )Merseysideסייד (במרסי

 ,Buchanan & Young( פורמלית בהבטחת אספקה יומית שוטפת של סמים בכלכלה הלא

2000(.  

מרבה לדון  ספרות העונישדפוסי ההתנגדות  םנמנים ע הסוגי פעילות אלאין מכל מקום, 
בעיקר בצורות שונות של התנגדות יומיומית, ולהתמקד  נוטיםכותביה , לחלופין. בהם

רשויות הרווחה ובמידה פחותה יותר גם בסירוב לתיוג  עםמדווחת, בהתמודדות  בעבודה לא
בהקשר של  )Scott, 1985, p. 29( טבע ג'יימס סקוט "התנגדות יומיומית"המונח את שלילי. 

היומיומיים של קבוצות מוחלשות כלי הנשק הפשוטים ו"כלכלות חקלאיות, כדי להתייחס ל
יחסית: 'מריחת זמן', העמדת פנים, מראית עין של ציות, 'עקיצות', הצגת בורות מזויפת, 

. שלא כמו צורות התנגדות ממוסדות יותר, זוהי באלה"השמצות, חבלות, הצתות וכיוצא 
 ופוגעת בשטח"צורה "לא פורמלית, לעתים סמויה, ממוקדת בעיקר בהישגים מידיים 

המטרה אינה שינוי  ).33" (שם, עמ' מטרות ציבוריות וסימבוליות"יותר מבמטרות גדולות 
 היא מקבלת כוח מההיתוך. )301המשכיות" (שם, עמ' שרדות ויכמעט תמיד ה"אלא  ,פוליטי

מנע מתשלום יכדי לה ,איכר מסתיר חלק מיבוליוש"כ :למשל ;בין אינטרס עצמי להתנגדות
. )301(שם, עמ'  ובה בעת פוגע במאגרי התבואה של המדינה"למזון שלו מסים, הוא דואג 

ידואלית יותר מאשר קולקטיבית, הפרטים נעזרים לא בהפעולה היא אינדיעל פי רוב אף ש
  .)300" (שם, עמ' סיון מעשיירשתות של הבנה ונ"אחת ב
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 ותם שלהתנהלמספר חוקרים השתמשו ברעיון ההתנגדות היומיומית כדי לפרש את דרכי 
חלק מנתמכי הסיוע הסוציאלי מול מערכות הרווחה, בעיקר באמצעות הפרה של חוקים. שתי 

וג'ון  )Kingfisher, 1996קתרין קינגפישר ( אצל החוקרים האמריקנים,דוגמאות ניתן למצוא 
הה שתי ירווחה במישיגן ז . מחקרה של קינגפישר על נשים נתמכות)Gilliom, 2001( גיליום

. ההתנגדות השכיחה )38(שם, עמ'  ת להתמודדות עם קשיים בסיוע הסוציאלי""אסטרטגיו
שקר, הסתרה או "ניהול  מניפולציה יכולה להיותיתה מניפולציה. יוהמתבקשת יותר מטבעה ה

. מספר נשים הצדיקו את , למשלתניתירושם", העמדת פנים של בורות או התנהגות צי
. האסטרטגיה החלופית היתה רמייהעצמה מעודדת כשלמערכת הרווחה שבטענה  ןהתנגדות
היא עשויה  .)Kingfisher, 1996, p. 40( לפי החוקים"מוחצן שחק מ" כלומר", מוגזמת "אמת

 רואים בהןש המעקב אחר אל ,בתדירות נמוכה יותראו, מאבק על מיצוי הזכויות  לכלול גם
  7."רמאיות רווחה"

מהות מעוטות הכנסה באזור יא שנקטו יומיןהות עתיק שרדותיההגיליום כתב על אסטרטגיות 
רשויות הרווחה אסטרטגיות שהאפלאצ'ים באוהיו (כגון שירותי ַסָּפרּות או מכירת חפצים), 

  ):Gilliom, 2001, pp. 100, 112( רו בלתי חוקיותיומשטר הפיקוח הגד

 לנוכח מאמץ ממשלתי מסיבי לעקוב אחריהן ולמנוע בעדן,כשהן מסרבות להפסיק, 
דוחות, לעתים על ידי התחמקות, את הצווים הפוליטיים של המדינה  הנשים אל

לא בפוליטיקה, הן ושרדות, ימהות מתמקדות בהישאותן א אףגר. ית םוקוראות עליה
. המדיניותאוכפי  לנוכח כבדת משקלאופוזיציה סימבולית וחומרית  עלילב מעמידות

 מתחםשימור  חיוניות; ותחומרי תהטבותוצאות ברורות: זה דפוס התנגדות ל ]...[
חולקות זהות ה בין נשיםתמיכה הדדית  ה;ברווח הכלכליתתלות האוטונומי לנוכח 

  חתירה תחת משטר הפיקוח עצמו. ;מהותיא בהיותןמשותפת 

הונאת הביטוח "תומך העיקרי בתזת ) הJordan, 1996, p. 157(ביל ג'ורדן  היה בבריטניה
הונאה מסוג זה מייצגת יותר מאשר "פעולה ש. הוא טען "הלאומי כהתנגדות יומיומית

כיוון שברשתות הקשרים החברתיים של קהילות מוחלשות מ ,ידואלית מבודדת"באינדי
כלפי  הפרקטיקות התנגדות יומיומית משל ]...עם [ ]...[ מתפתחת "תרבות של התנגדות

עצמם את ים לפצות , מאפשרת "לעניאמרהתנגדות כזו, הוא  8.מערכות האכיפה הרשמיות"
 ". באמצעות עבודה לאהרוב נהנית מהםקהילת שהטובין "על הדרתם מקבלת  מה תבמיד

_____________ 

משפטיים -ההתנגדות היומיומית של אנשים בעוני במסגרת מערכת החוק אופיינה במספר מחקרים חברתיים   7
  ).McCann & March, 1996-(את סיכומם וכן ביקורת עליהם ניתן למצוא ב

אזרחות  .)2017מסלם, ש' (-מסלם ואצל זיו: רגב-בהקשר הישראלי ניתן למצוא טענות דומות אצל רגב   8
גארב, ד' אולמרט, א' קזין -אימהית: הונאות רווחה של נשים עניות בישראל כאקט פוליטי. בתוך ר' ברייר

). תל אביב: 123-106 'קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק (עמ), וי' תירוש (עורכות
ות וייצוג אנשים החיים בעוני: אי ציות, התנגד ).2005( 'הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. זיו, נ

 . )נ"הערה של מק( 152-115א,  ,דין ודברים .המקרה של פלישות לדיור הציבורי
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דרישותיה האדמיניסטרטיביות הדכאניות של  כנגדמדווחת "אנשים עניים משיבים מלחמה" 
 –. הם מפרשים את החוקים )Jordan & Redley, 1994, p. 172טחון הסוציאלי (ימערכת הב
ם" ה"בדרך המאפשרת להם מרחב תמרון בניהול משאבי –לעתים  הבריקמ בערמומיות

)Jordan, 1993; Jordan et al., 1992( פרקטיקות ההתנגדות ושיח העימות" שלהם" .
  ). Jordan, 1993, p. 216( "כבוד סיונות לזכות באוטונומיה ובתחושת ערךימייצגים גם "נ

 35הארטלי דין בנוגע לקיומה של "תרבות התנגדות". במחקרו שבחן מהצד האחר שואל 
ההונאה, במובן הייתה  מבחינתםמקרי רמאות בקרב נתמכי ביטוח לאומי הוא מצא שבעה "ש
הם לא היו "טיפוסים רדיקליים  בלמסוים, פעולה חתרנית מודעת כתגובה לתחושת דיכוי", א

 ההדוק הייתה להם זיקה ברוב המקרים עדיין. )Dean & Melrose, 1997, p. 108( במיוחד"
 ,MacDonald, 1994( ). מקדונלדDean, 1998; Dean & Melrose, 1996למוסר העבודה (

p. 526( העוסקים בעבודות מזדמנות  המצא מחויבות דומה לעבודה בשכר בקרב אל
  :הכבוד העצמי שלהם"את "לשמר את הזהות העצמית ו ובה בעת כמהים ",חלטורותב"ו

תה זו צורה שמרנית מאוד של יהמשיבים לקחו חלק בפעולות התנגדות, היאם 
הלגיטימיות וראו  יהםהתנגדות: רבים אכן הרגישו שמדינת הרווחה בגדה בציפיות

גר על המדינה, אלא לקבל ידווקא לא שאפו לקרוא ת בלבכך הצדקה להונאה, א
 ,MacDonald & Marshהגונה ( בלגיע לרמת חיים צנועה אהול "ראויה"עבודה 

2002, p. 216.(  

 ההזדמנויות תעסוקבהם אין ש ,אזורים המועטיםב"בשכונות או שודה ה, הוא למרות זאת
התנגדות פעולות להפוך מ עשויות חלופיותשרדות יאסטרטגיות ה ,בשוק העבודה הפורמלי

ש"פעולות  ניתן להביןובין אם לאו,  קורה. בין אם תהליך זה אכן (שם) לנורמה" אקראיות
. עם זאת, כפי קורות" אכן חלופיותשרדות י"אסטרטגיות ה דמותשל התנגדות" ב אקראיות

שרדות משקפות גם יפעולות שעיקרן ה עד כמה, קשה לקבוע )Scott, 1985( שציין סקוט
מניעים פוליטיים של התנגדות. ממצאים על טינה כלפי מערכת הביטחון הסוציאלי, הנתפסת 

על מידה כזו או אחרת  ים, מעידאותה "לעקוץ"המבקשים  אלהב רבים מכבלתי הוגנת בקר
 ;Dean & Taylor-Gooby, 1992( קריישרדות עודנה המניע העיהתנגדות, אף אם השל 

Rowlingson et al., 1997( .  

ופוליטיות במובהק, כגון יותר טינה שכזו מובילה מדי פעם לצורות התנגדות מאורגנות 
דין הזהירו כפי ש ).Rogers, 2002( פייה במערכת הקצבאות הבריטיתהמחאה נגד החמרת הכ

ביטוח הלאומי ה תאותם רדיקלים הרואים בהונא אצל ,)Dean & Melrose, 1997ומלרוז (
 גיליאטלעומתם טען . משאלת לבשל רומנטיזציה או  גורםהתנגדות יומיומית עלול להיות 

)Gilliat, 2001,(  הסתגלותהתנגדות אלא  מבטאותאסטרטגיות התמודדות אלה שאין ,
מספר  היו יותר מבט רחב. בהנוהג הכלכלי-חברתימשמשת בסופו של דבר לשעתוק הסדר הה

בנוגע לחשיבות הפוליטית של "מעשי  יםחוקרים רדיקלים בתחום החברה והמשפט ספקנ
רק  שינוי המחוללים ,ת"שרדויהתנגדות זעירים" ו"מקרים בטלים בשישים של התמודדות וה
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מעשי ש. כ)Handler, 1992, p. 724; McCann & March, 1996, p. 223לעתים רחוקות (
מפקפקים בכך שהם "צפויים לקדם תחושת ערך או כבוד  הנכשלים, חוקרים אל "עקיצה"ה

  ). McCann & March, 1996, p. 227", כפי שנטען לעתים (יכולת פעולהולעודד 

ככל שתהא חשיבותן במערך הפוליטי הרחב, פעולות של התנגדות יומיומית עם זאת, שולית 
. הן יכולת פעולההעדר לפסיביות ולגר על המשוואה המחברת עוני יבהחלט קוראות ת

מייצגות אמצעי המאפשר לאנשים בעוני להביע התנגדות למגבלות שמטיל עליהם הסדר 
לבעלי העוצמה, אף אם אינן מאתגרות  )get back at" (להחזיר"ו נוהגה הכלכלי-חברתיה
 נטועים, ה"הפוליטי"של  יםרחב מבניםאת הסדר הקיים או את מבנה הכוח. ישרין במ

 של יחסי כוח, רואים חשיבות בפוליטיקה מיקרו בפמיניזם, ועיסוק פוקודיאני בתהליכי
ובעות הנפעולות אין הן מניבות , אף אם של יחידים ת יומיומיותיוהתנגדובאו  יחידנית

 ,Leonard, 1997, p. 95; Mann(שיג מטרות פוליטיות מצליחות להמתפיסה פוליטית ואינן 

1997, pp. 234-236( ,התנגדות יומיומית יכולה גם  מראים איך מבנים אלה. יתר על כן
 ,Bleiker( עימותשל תרבותית, באמצעות שיח ה-ברמה הסימבוליתביתר בהירות להתבטא 

2003, p. 43(נאבקים התהליכי ההאחרה ונגד  תקוממיםמהלכך היא אנשים בעוני  ה. דוגמ
זו מתוארת באוסף שירה המבוסס על פרויקט כתיבה  התקוממותלשמר את תחושת העצמי. 

גים ביטויים נוגעים ללב של מאבק על כבוד ייוצרת של אנשים בעוני. חלק מהשירים מצ
). דוגמאות של שיח עימות בספרות מתארות גם Prest, 2000אדישות וזלזול ( לנוכח עצמי
 ;Broughton, 2003שליטים (עם הסתגלות לערכים ה פעמים רבותהתנגדות משולבת  איך

Dean, 2003a( .  

  

  )Getting out( -מ להיחלץ
(ראו עוני מ להיחלץהסתגלות ניתן למצוא לעתים בגישות כלפי לאת השילוב בין התנגדות 

) מצאה Kingfisher, 1996, p. 27(קינגפישר  ).אסטרטגיה-האישיריבוע לעיל, ה 1תרשים 
לפיה עבודה בשכר נמוך ולהתנגד להנחה הרווחת  תטוונ הקצב תנשים נתמכוש במחקרה

הן , חינוך הוא "קריטי כדי 'להסתדר בחיים"'שאמונתן לאור עדיפה על קצבאות. עם זאת, 
רוב פי  לעתמכו ב"מודלים סטנדרטיים של הישגים והצלחה". תעסוקה וחינוך נתפסים 

האסטרטגית שלהם  ביכולת הפעולה משתמשיםהעיקריים מעוני. הפרטים  היציאה כנתיבי
מתווים גורמים מבניים הנתיבים עצמם את  אבל, אלהכדי לפלס את דרכם בנתיבים 

  . וכמו גם להכשיל ולת הפעולהיכ מימושלסייע ב העשוייםותרבותיים, 

עומד  ,מסלול העוני של הפרטאת עצב המ ,מבנהל יכולת פעולה (סוכנות)בין  משחק הגומלין
 .Leisering & Walker, pבלב הכתיבה התיאורטית העכשווית על הדינמיקה של העוני (

1998: Leisering & Leibfried, 1999( הן תוצר . במלים אחרות, כניסה לעוני ויציאה ממנו
ושל תהליכים כלכליים  מזה) שלא בעוניני וועאנשים ב שלידואליות (בשל פעולות אינדי
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. מסגרת תיאורטית זו מייצגת את אחת ההתפתחויות זהוחברתיים ומדיניות ממשלתית מ
במדינות מסוימות  ההתאפשר התפתחות זוהעכשוויות החשובות ביותר בהמשגה של עוני. 

 הפאנל אלי אחר אותם פרטים. סקרלאורך זמן עוקבים היצירת מאגרים של נתוני אורך,  דרך
הוא גזר דין לטווח ארוך (ולכן הם חשופים במיוחד בשבילם שעוני  העוזרים לזהות את אל

לתהליכי ההאחרה). בה בעת הסקרים מצביעים על שיעורים גבוהים של כניסה לעוני ויציאה 
עוני לאורך זמן גבוה בים יחהשיעור האנשים שדינות מפותחות, כממנו בכל שנה במגוון מ

רוב עם פי  לעהתנועה אל מחוץ לעוני מקושרת  9יותר מזה העולה ממדידות נקודתיות.
התעסוקתי או בהכנסות, אף כי שיפור עמדה בשוק העבודה לא בהכרח סולל  מעמדשינויים ב

שינוי קצר  זהו בדרך כלל. )Heady, 1997; Jenkins & Rigg, 2001( נתיב מילוט מהעוני
של דינמיקת  "גומייהב" נתוניםואנשים יוצאים מעוני וחוזרים אליו בתדירות גבוהה, מועד, 
 ,Ruspiniביתר שאת ( נשיםשגומיית העוני אוחזת . נראה )Jennkins, 2000, p. 115( עוני

1998( .  

 פעיליםמחקר מסוג זה זכה לשבח כמעודד את התפיסה הציבורית של אנשים בעוני כסוכנים 
 ל דינמיקות עוני הם כמותנייםע. עם זאת, מחקרים אמפיריים )Vobrula, 2000( בחייהם

יכולים לספק תובנות בנוגע  ן הםת. חשובים ככל שיהיו, איי, ומספקים תמונה כללבדרך כלל
של אנשים פרטיים או את המחיר  יכולת הפעולהמייצגות את  האל בהן דינמיקותשלדרכים 

 יכולת הפעולהמפרספקטיבה של הבנת אם כן, לגבות מהם. עלוע  שמאבק ההיחלצות מהעוני
 התמונה להשלמת חיונייםוהקשר שלה למבנה חברתי ולתרבות, מחקרים ברמת המיקרו 

   סקרים ארוכי טווח העוסקים בעוני ברמת המקרו.שמציגים 

 שלהם אסטרטגיתה יכולת הפעולהמפתיע, אנשים בעוני שונים זה מזה במידת בלא ש
חלץ מעוני או לעזור ילנסות לה שתכליתה ,)ה(באמצעות חינוך או חיפוש עבודה, לדוגמ

 ,האישיים והאחרים ,את המשאבים פתמשקאסטרטגית  יכולת פעולהחלץ ממנו. ילילדיהם לה
החברתית והתרבותית ואת תפיסותיהם בנוגע  תםביב, את סבהם עזרייכולים להשפרטים 

 פניהםל ניצבותולמגבלות המבניות (והממוגדרות) ההעומדות לרשותם להזדמנויות 
)Duncan, 1999; Edin & Lein, 1996; Long et al., 2002.(  ,התצורה של אותם גורמים
לדכא את שאיפותיהם של מבוגרים וילדים כאחד  עלולה, ניצבים מולם אנשים בעוניש
פוליטיקאים מדברים על הצורך להתמודד עם אותו  10.תפיסה פטליסטית הטביע אצלםול
שאנשים החיים בעוני  יםמרא יםמחקרה ואולם. )DSS, 1999, p. 45( שאיפות"עוני של "

נים נחישות הורים מפגיכשממוקדות בילדים ובחינוכם,  הן. לעתים שאיפותאינם נעדרי 

_____________ 

 ;Bradbury et al., 2001; DWP, 2003d; Kuchler & Goebel, 2003; Layte & Whelan, 2003ראו למשל    9
Whelan at al., 2000 ילדים, קיצוני של ; וביחס לעוניAdelman et al., 2003 .  

 ,Adelman et al., 2003; Buhaenko et al., 2003; Ermisch et al., 2001; Layte et al., 2000; Ridgeראו    10
2000; Shropshire & Middleton, 1999; Vegeris & Perry, 2003; Yeandle et al., 2003   
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לעתים עם זאת,  11חרץ לחיים של עוני.ייבטיחו שגורל ילדיהם לא ישומחפשים אסטרטגיות 
מספיק (אם כי המצב טוב יותר  גבוהיםח במערכת החינוך יסיכוייהם של ילדיהם להצלאין 

  ).למשל כמו שוודיה ,בחברות שוויוניות

יכולת הפעולה הן בחיזוק תחושת  ,בעוני מבוגרים מבחינתלהיות חשיבות גם  החינוך יכולל
המחקר אין . )Duncan, 1999; John et al., 2001( אפשרויות התעסוקה תוהן בהרחב שלהם

 לחלופין. "תרבות של תלות"עים עמוק בשקורווחה פסיביים, ה נתמכיתומך בסטריאוטיפ של 
כמו (רובם משתוקקים למצוא עבודה בשכר, אם מיד ואם לאחר שהילדים יגדלו שנראה 

כדי לעשות  כבדי משקל, וחלקם אף מתגברים על מכשולים )מהות יחידניותיבמקרה של א
חיפוש עבודה עלול להיות ענין  ).Holloway et al., 1997; Mumford & Power, 2000זאת (
ניסתה להתקיים על שכר ש ,)Toynbee, 2003, p. 97(. העיתונאית פולי טוינבי מדכדךיקר ו

רודפים ואנשים עניים נוסעים למרחקים שאינם יכולים להרשות לעצמם, "גילתה שמינימום, 
גחמות של אנשים בלתי נראים שאותם לא פגשו על פי האחר עבודות שבאות והולכות 

 )Gallie et al., 2003, p. 28( של מחקר שהקיף את כלל האיחוד האירופי עורכיומעולם". 
 מלמדיםלחיפוש עבודה" עקב העדר הכנסה שניתן להקדיש "המשאבים המוגבלים ש טענו
. עם זאת, מחקר שנערך של מובטליםהעבודה חיפוש מכשול בתהליך  הואעוני עצמו שה

ש"רובם הגדול של מבקשי הקצבאות  הראה )Walker & Shaw, 1998, p. 241( בבריטניה
ואשים מכדי א עבודה", גם אם מיעוטם לעתים מיושרויים במאבק נחוש ומתמשך למצ

. במקרים מסוימים אנשים מביעים את מחויבותם באמצעות עבודות במשרה חלקית להמשיך
או התנדבות כשלבי ביניים בדרך לעבודה במשרה מלאה, במאבק ליצירת הכנסה מעבודה 

  . )Elam & Thomas, 1997; MacDonald 1996a, 1996b(כעצמאים או באמצעות לימודים 

האסטרטגית הפעולה  יכולתהאחרים מוגבלים והחסמים גבוהים, המשאבים האישיים או שכ
. לפעמים משמעות המאמץ היומיומי להסתדר היא שהעתיד "מנוסח במונחים של נחלשת

 ,Daly & Leonard, 2002, p. 117; Wardhaugh & Jonesשעות וימים יותר מאשר שנים" (

דרכי יציאה מהעוני. ככל  ). ההתמודדות עשויה לשאוב את האנרגיה הנחוצה לחיפוש1999
 מצב הרוחוככל שהפגיעה ב י,טחון העצמיובב במצב הרוחניתן לצפות לפגיעה  גדול, שהקושי

 ,.Gallie et al, גדל הקושי להיחלץ מעוני באמצעות עבודה בשכר (הטחון העצמי גדליובב

2003; Marsh & Rowlingson, 2002( .והמוטיבציה לחפש דרכי יציאה מהעוני  מצב הרוח
 הופכת אצל וגם היא, ירודה ית ונפשיתסמתערערים לעתים קרובות מדי עקב בריאות פי

). סיפורי Kasparova et al., 2003; Marsh et al., 2001לעבודה בשכר ( מכשולעוד רבים 
 להקשותים החיים הטראומטיים של חלק מ"מחוסרי העבודה מרובי הבעיות והצרכים" יכול

. אלימות )Dean, 2003a, p. 441( השאיפה התעסוקתית הצנועה ביותר על הגשמתאפילו 

_____________ 

 ,.Daly & Leonard, 2002; Holloway et al., 1997; Jarrett & Jefferson, 2003; McKendrick et alראו    11
2003b; Mumford & Power, 2003; Yeandle et al., 2003   
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בני הזוג מחבלים ששל נשים בעוני, בפרט כ הפעולה יכולתב לפגועבמשפחה יכולה אף היא 
  . )Edin & Lein, 1996; Tolman & Raphael, 2000מצב (חלץ מהיבמאמציהן לה

 עשויותממוגדרות", שהוזכרו קודם לכן,  הצדקות מוסריותת ו"יתר על כן, נורמות תרבותיו
מנע מחיפוש עבודה ישלהן דווקא כדי לה יכולת הפעולהמהות מסוימות להשתמש בילגרום לא

 & Duncanהיא לטפל בילדיהן במשרה מלאה ( העיקרית ןבשכר, כל עוד הן חשות שאחריות

Edwards, 1999; Smith, 2002להשפיע במיוחד על תפיסות בנוגע  עשויות ה). נורמות כאל
במקרים אחרים, ובאופן כללי  ).Pettigrew, 2003( מהות בקהילות מיעוט אתניילתעסוקת א

מסגרות טיפול בילדים ובהזדמנויות תעסוקה מתאימות ב מחסור (כמויותר, החסמים המבניים 
שחקרה סינתיה דאנקן  הלהיות גבוהים מדי. יש גם קהילות, כגון אלעלולים  )תחבורהקשיי ו
)Duncan, 1999 ,עלולים מדרג נוקשה של  בהןש) באזורים הכפריים של צפון אמריקה

  מעמד וגזע ואינטרסים קשיחים לחסום כמעט לחלוטין את אפשרות היציאה מהעוני. 

. עבודה פלאהיא תרופת  אבל אין ,העיקריהיציאה עבודה בשכר יכולה אמנם להיות נתיב 
 ;Bradshaw et al., 2003ה להביא בעקבותיה עוני, בעיקר אצל נשים (בשכר נמוך יכול

Dickens & Ellwood, 2001 המעבר מהסתמכות על קצבאות לעבודה (לא יציבה, לעתים .(
הסדרים כספיים מורכבים יותר קרובות) עלול אף להחריף את העוני ולהגדיל את החובות. 

שכר נמוך הבת הכנסה נמוכה, כאשר המתמיד שמחיי עלולים להקשות על מעשה הלהטים
שינויים תכופים עקב . תנודתיות בהכנסה )Farell & O’Connor, 2003( בהשוואה לקצבאות

 Adelman et( במקורות ההכנסה העיקריים מקושרת עם עוני מתמשך וחמור בקרב ילדים

al., 2003(דישלעתים אנשים רואים בעבודה בשכר סיכון גדול מ אפוא . אין זה מפתיע 
)Mumford & Power, 2003; Walker & Shaw, 1998(.  עם זאת, היתרונות הפסיכולוגיים

בהשוואה לחיים על קצבה מעודדים חלק מהם לא לוותר, גם אם  נושאת עמה שעבודה בשכר
  . )Farell & O’Connor, 2003, p. 61( מצבםחלה הרעה ב

עובדות בשכר נדרשות להתמודד עם המשימה המורכבת של מציאת המהות יחידניות יא
 Holloway et al., 1997; Kemmer( קשיים על יכולתן להסתדרגם היא איזונים, המערימה 

et al., 2001; Mason, 2003( קונפליקט בין עבודה ל נוגעים. במקרים מסוימים איזונים אלה
 מתחאצלן  עלול לייצר הקונפליקט הזה ךהראו איחינוך הילדים. מחקרים להתפנות לבשכר 

חלץ מעוני באמצעות י). יתרה מזאת, המאמצים להStanding, 1999( ו"לשתות" את זמנן
 ן לעזור לילדים בשיפור יכולות הלימוד שלהםנסיוינב לחבלעבודה בשכר עלולים 

)Newman & Chin, 2003( .,של אימהות יחידניות, אסטרטגית  יכולת פעולה אם כן
על יכולתם של ילדיהן להיחלץ ארוך טווח ל יךהשלל עשויה ,להיחלץ מהעוני ליתהשתכ

האסטרטגית האישית  יכולת הפעולהאחת ל ה. זוהי דוגמלהימנע ממנו בכללמעוני או 
המדיניות -של המגבלות המבניות, התרבותיות ותלויות ההקשרבתוך נוקטים אנשים בעוני ש
  פניהם. לוההזדמנויות (המוגבלות יותר) העומדות  נתונים בהןהם ש
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 )Getting Organizedלהתארגן (
אסטרטגית  לממש יכולת פעולהההקשר המבני והתרבותי משפיע גם על ההזדמנות 

עוני ש הראו. סקרי מקרו )אסטרטגיה-ריבוע הפוליטי/אזרחי, ה1(ראו תרשים  קולקטיבית
ר של מעורבות פוליטית ואזרחית ופעילות ומחסור נוטים להתקשר לרמות נמוכות יות

 ,Attwood et al., 2003; Verba et al., 1993( קולקטיבית, בהשוואה לכלל האוכלוסייה

כנעדרי  "עניים"תהליכי ההאחרה יכולים לתרום לתדמית ה בד בבד עם. מציאות זו )1995
 בה בעת. )Goode & Maskovsky, 2001, p. 14( "סטיתפוליטית ואקטיבי יכולת פעולה"

חלק מחבריהן דווקא  איךקהילות מוחלשות מסוימות של עדויות ברמת המיקרו לימדו 
פניהם. פעולות כאלה לופועלים כאזרחים, חרף המכשולים הרבים הניצבים  "מתארגנים"

יכולת צורות של עוד יכולות ללבוש צורה של עזרה עצמית קולקטיבית (המייצגת לעתים 
של פעולות פוליטיות ישירות יותר, כאשר לא אחת יש חפיפה ) או "להסתדר" הפעולה

מוכרת, היא הפעולה הפוליטית מעבר לתחום הקהילות  ן. נפוצה פחות, אם כי לא בלתיניהבי
קולקטיבית שכזו, חשוב שנהיה  על יכולת פעולהעדויות  מספרהמקומיות. לפני שנבחן 

  . נתונה בהםהיא שמודעים תחילה לאילוצים הממשיים 

  

 על התארגנותהמקשות מגבלות ה
הדרך זהות, "לאחת המגבלות הבסיסיות ביותר נוגעת לסובייקטיביות ו :סובייקטיביות וזהות

ותחושת הקיום והשייכות שלהם",  ]...[ אותן מתאריםאת חוויותיהם ומבינים אנשים שבה 
 ,Williams & Popayלעיל (מהוות גורמי מפתח בפרדיגמת הרווחה החדשה, שהוזכרה ה

1999, p. 179( תשומת לב לסובייקטיביות ולזהות מאפשרת מורכבות וגמישות רבות יותר .
 "נתמכי הרווחה"או  "העניים"כגון  ,משמעיות מאשר הקטגוריות החברתיות הקשיחות, החד

)Taylor, 1998; Williams, 1998 .(לחלחל לתוךעשויות  , קטגוריות חברתיותלמרות זאת 
, כלומר "זהות קטגורית"יכולות לספק בסיס להן הן מתקבלות, שהזהות, וכהסובייקטיביות ו

 ,Taylor( תורמות לתחושת זהות קולקטיביתהאו דמיון לאחרים בסביבה,  שייכותות לתחוש

1998, p. 340(אף להכתים,סווג ולעתים לעלולה  "מוגבלות "אדם עםקטגוריה כמו  :. למשל 
קולקטיבית חיובית. זהות קטגורית, בתורה, תורמת בסיס להזדהות גם להניח יכולה  אבל
  .)Taylor, 1998( חודיות של האדםיהי הוויההעצמי או התחושת או ל "זהות אונטולוגית"ל

התפתחותה בגורמי מפתח  הםרכיבי הזהות הקשורים זה בזה, יחד עם סובייקטיביות, משני 
את  תאנשים את מצבם מעצב דרך הבנתם של. )Hunter, 2003( פוליטית יכולת פעולהשל 

פוליטית דורשת מידה של  יכולת פעולה. )Chamberlayne & Rustin, 1999( תגובתם אליו
טחון בהיותו ראוי לקחת חלק יזהותו הנפרדת ובבדבר  תחושה ברורה של אדם –"ערך עצמי 

רישות פוליטית קולקטיבית וניסוח ד יכולת פעולה. )James, 1992, p. 60( בחיים הפוליטיים"
של זהות קטגורית משותפת עם אחרים הנמצאים  תחושהגם  יםפוליטיות קולקטיביות מצריכ

  בעמדה דומה. 
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לעתים קרובות בזהות (האונטולוגית והקטגורית)  תתהליכי האחרה פוגעשל החוויה של עוני ו
מלבישים בדרך הפוליטיקאים והתקשורת מכיוון שלסובייקטיביות,  אשריביות. בטובסובייק

מפתיע  אין זה, "העניים"כאשמת  ים אותהגידואלי ומצביבעיית העוני במלבוש אינדילל את כ
 תידואליים, לעתים תוך האשמבאת מצבם במונחים אינדי הרואיםלמצוא אנשים בעוני 

 ,Dean, 2003a; Lyon-Callo( , ומחפשים אחר פתרונות פרטניים ולא קולקטיבייםםעצמ

בהן נפוצים הסברים שבמיוחד במדינות רווחה ליברליות דוברות אנגלית  זה רווח. )2001
 .van Oorschot & Halman, 2000, p( "ידואלבהמאשימים את האינדי"פופולריים לעוני 

, שזוהי גזֵרת גורל ,אוש, חוסר אוניםיי חשים פתירות לאנראות הלנוכח בעיות  אשר). כ12
 "להסתדר"ל יכולת הפעולה מצטמצמתלהאמין ששינוי אמיתי אפשרי, ו מתקשים

)Buhaenko et al., 2003; Gilliat, 2001; Policy Action Team 9, 1999 .(מפתיע, בלא ש
השתתפות פוליטית, חלשה ב שיש לה חשיבות, )political efficacy(תחושת חוללות פוליטית 

 Cohen( ת ביותרבקרב קבוצות עניות יותר ומשכילות פחות ובשכונות העניובדרך כלל יותר 

& Dawson, 1993; Perry et al., 1992(בהכרח יש בכך לא שי נמחקר אמריק טען . עם זאת
ניתן לראות בכך  ת; לחלופיןהפוליטיות האישיו יוביכולות של אדם תואמונ איעיד על כדי לה

טחון בנוגע למידת יחוסר ב המשרהעם מוסדות הרווחה,  תשלילי חוויית מפגששיקוף של 
  . )Soss, 1999בכלל ( של מוסדות פוליטיים םהיענות

, מספר גורמים הקשורים זה בזה פועלים נגד התפתחותה של זהות קטגורית מלבד זאת
ידואלית באינו חלק מהזהות האינדיאף  "עני”שמשותפת בקרב אנשים בעוני. ראשית, ייתכן 

או גיל. עוני מייצג מצב כגון מגדר, אתניות  ,מרכיבי זהותמשל אדם או שהוא בולט פחות 
, "עני". הקטגוריה )Warah, 2000( ן של הגדרה אישיתויותר מאשר אפי כלכלי-חברתי

משייכים אליה  בעלי כוח בחברה (פוליטיקאים, אנשי מקצוע, אנשי תקשורת, חוקרים)ש
 & Beresford( , מטשטשת את הסובייקטיביות ואת הזהות של פרטים אלהפרטים מסוימים

Croft, 1995; Taylor, 1998( על פרוייקט שמטרתו פיתוח שותפויות בין שנכתב . לפי דוח
 ATD" (יםהראשונים "רוצים להיראות רק בהקשר של עוניאין אנשים בעוני לבין חוקרים, 

Fourth World, 1996, p. 60(.  

השליליות של  משמעויותה על רקעידואלית, בבזהות האינדי מרכיבנתפס כ "עני"כל עוד 
מחקר מצומצם העוסק ישירות  ישאיש לא ירצה לאמץ תואר זה בפומבי. שהמלה, נראה 

בנושא זה מפרסטפקטיבה של זהות. עם זאת, מחקר שהתמקד בבית תמחוי בניו יורק ניתח 
, כשדיברו על ה"עניים" בדרך שהבחינה בינם לבין העצמית םהסועדים את זהות איך ִהבנו

  . )Cohen, 1999ה זו (הנמנים עם קטגורי

רגם לתחושה של זהות קטגורית ומתלא בהכרח  "עניים"שנית, שיוך לקטגוריה כמו 
טבעה ההטרוגני והמפוצל יותר  היא במקרה זהאחת הסיבות . )Jenkins, 1996( קולקטיבית

 ישאכן אם . לכן קודםבהן דנו שדינמיקות העוני בד בבד עם של הקבוצה המוגדרת כך,  ויותר
) או מבוססת היטב של אנשים בעוני, "מה שהם חולקים ומה שמגדיר למדיקבוצה קבועה (
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 ,Coole( אותה משמרים הסטטיסטיקה וחיי היומיום"שא המצוקה הכלכלית ואותם כמעמד ה

1996, p. 21(יריס יאנג י. א)Young, 1994, 2000, p. 100( סדרתיות"רעיון הש אמרה" 
)seriality(  ,קבוצה החולקת זהות, מסייע ל בהשוואהשל קולקטיביות  רפה גרסהשל סארטר

סוכנים חברתיים בלי לכונן  יכולת הפעולה שלמכשיר את ה מבניתחושת "מיקום  להשרות
את הזהויות שלהם" או להניח איכויות משותפות. במלים אחרות, סדרתיות מצביעה על מצב 

ים בעוני יכולים ליצור תכונות משותפות. כך אנשעל אך לא על זהות או  ,משותף
  מכנה משותף מלבד העוני והתגובות החברתיות כלפיו.  כלקולקטיביות סדרתית, בלי לחלוק 

גם את הרתיעה הרווחת מהזדהות עם  ףמשק "עניים"העדר זהות קטגורית קולקטיבית כ
רבים ש לכךתופעה זו כאחד ההסברים הוצגה  עוני כניסיון חייםתווית זו. במחקר על 
. לעובדים )Beresford et al., 1999( עונינגד ה יםחלק במאבק יםקחומהאנשים בעוני לא ל

"אף אחד לא רוצה להתייצב ולומר 'אני עני ואני אלחם על שקהילתיים מהודו נאמר בגלזגו 
להיות עני". להבדיל, "קבוצות כמו יש תחושת אשמה ב .'אחריםיחד עם עניים  יזכויותי

היו גאים לצעוד יחדיו ולהזדהות זה עם  ]...[ יותסעם מוגבלויות פי הומוסקסואלים ואנשים
(או לפחות חלק  ה. קבוצות מעין אל)Thekaekara & Thekaekara, 1994, p. 21( זה"

שלילי לזהות קטגורית הזוכה לקבלה חברתית, שייחוסה מחבריהן) הצליחו להפוך קטגוריה 
  ). Young, 1990(כבסיס לפוליטיקה של הכרה בשונות שלהם עצמם 

עניים.  לא אנשים בעוני, שרובם המכריע היו מעדיפים להיותל זמינהמסוג זה  אין התמרה
מחסור מעין זה אין משאבים חומריים. של מחסור בבמשמעו אדם מוכתם חברתית  "עני"

לצעוד שרבים היו ששים  הוא לא דגל "גאה להיות עני"בסיס מוצק לזהות משותפת.  מכונן
 השרויים האללזהות קטגורית בולטת  מכונןלא בדרך כלל . אין זה מפתיע אפוא שעוני תחתיו

  הזדהות משותפת.  ללאפעולה קולקטיבית ארגן בו. קשה ל

, או תושבים מקומיים גמלאיםמהות (יחידניות), י, יש זהויות קטגוריות אחרות, כגון אעם זאת
 ,Naples, 1998; Watersבעוני ( בסיס לפעולה קולקטיבית בקרב אנשים הציביכולות לה

. עם זאת, כל עוד הפעולה אמורה המצבתשתנה לפי  ייחודית). חשיבותה של כל זהות 1999
את  תעציםהקשורות לעוני רק  ייחודיותלהתמקד בעוני, יש סכנה שהתארגנות סביב זהויות 

אחת הדרכים ). Beresford et al., 1999בין קבוצות הנמצאות בתחרות על משאבים ( הפיצול
 האת אל )to other( העוני היא להאחיר כתםעצמם מאת אנשים מנסים לפעמים לנתק  ןבהש

 ,Broughton, 2003; Dundee Anti-Poverty Forumפחות מהם עצמם ( "ראויים"הנתפסים 

2003 .(  

את  מעמידה שדבק בו כתםהעל עוני המנעות מהזדהות עם ישהה טענתי :חסמים להתארגנות
, אנשים בעוני מתמודדים עם מספר חסמים זאת ועודהתארגנות. להמכשול הבסיסי ביותר 

בראשם ו, להשתתפות פוליטית . חוקרי מדע המדינה מדגישים את חשיבות המשאביםמעשיים
מחקרם רחב ההיקף על ב. )Parry et al., 1992, p. 64" (עושר חומרי, חינוך ומיומנויות"

את ) Verba et al., 1995, p. 288עמיתים (ורבה וזיהו ות הברית השתתפות פוליטית בארצ



 57|    יכולת פעולה ועוני: מ"להסתדר" ל"להתארגן"

ם אחרים ידמוגרפי תלמיםאקונומיים ו-ריבוד המשאבים לאורך הצירים של שסעים סוציו"
  ."שוויון בהשתתפות-איכהסבר העיקרי לַ 

לשאוב את כוחותיהם של אנשים ואת  ,כפי שראינו ,עלולה ,שרדותייומי להמהמאבק היו
 ATD Fourth( בריאותם, מכלה את המשאבים האישיים הנחוצים לפעולה קולקטיבית

World, 2000a; CoPPP, 2000 .( ואם אישיותסיבות מ אםכל מה שמחליש אדם, ש"אין ספק 
תחבורה גרועה, מחסור בכסף, העדר בטחון אישי, סביבה  –בשל מגוריו בשכונת מצוקה 

בפעילויות  ףלהשתת ומוסיף על קשיי – תקוע בבית וכאת, העדר שירותים נחוצים, היותמד
, חסמים מוסדיים, פוליטיים ותרבותיים מלבד זאת. )Chanan, 1992, p. 85( קבוצתיות

 Policyמשאבים פוליטיים מלכתחילה ( שאין להם האל שלמקשים על פעולה קולקטיבית 

Action Team 9, 1999 .(  

  

  ת על המגבלותהתגברו
בה מיעוטם של האנשים החיים בעוני אכן מתגברים על שעם זאת, ראוי לציין את המידה 

ולנסות לחולל שינוי, גם אם לא בהכרח תחת הדגל של  "להתארגן"מכשולים וחסמים כדי 
 דרךהזהות בעל עוני. עצם תהליך ההתאגדות באופן זה עשוי להשפיע על הסובייקטיביות ו

. כעת )Buhaenko et al., 2003( ומחזקת אותה הפוליטית לת הפעולהיכואת  תשמפתח
אף  –פעולות פוליטיות מפורשות יותר בעצמית קולקטיביות ו פעילויות עזרהן בתבוננ

אופי הממוגדר של פעילויות את ה נבחןולאחר מכן  –תמיד ברורה  לאההפרדה  שבפועל
  אלה. 

במשאבים לעתים להשתמש  יש ",להסתדר"כדי שראינו  :עזרה עצמית קולקטיבית
ה יייכולות לספק קרקע פור הפורמליות. רשתות מעין אל חברתיים או ברשתות חברתיות לא

, בתורן, מחזקות את העצמית קולקטיבית מאורגנות יותר; אל לצמיחתן של צורות עזרה
חקר . מ)Hyatt, 2001; Silburn et al., 1999( המשאבים החברתיים הנגישים לאנשים בעוני

 ,למחצה-"כל מאמץ ציבורי או ציבוריכגדיר אותה הל "פעילות קהילתית מקומית" עי נאמריק
רכיהם של האנשים החיים ומכוון לצההמערב השתתפות התנדבותית פעילה של תושבים ו

מהנחקרים השתתפו באופן פעיל,  טיםשרק מע אף. )Chanan, 1992, p. 3באזור הרלוונטי" (
, תפקיד "התפקיד החיוני (ששיחקו) בשיפור התנאים באזורים מוחלשים"המחקר את הדגיש 
. משאבים לפיתוח )140(שם, עמ'  משאבים רבים יותר אילו הוקצו ,אף יותר נכבדשהיה 

. )Henderson & Salmon, 2001; SCCD, 2001( להיות בעלי ערך במיוחד עשוייםקהילתי 
העדר שירותים מקומיים בם וצעירים, רכיהם של ילדיובדרך כלל הפעילויות מתמקדות בצ

  חובות. בבעיות סביבתיות ובלתושבים, 

עצמית  עוצמתן של פעילויות עזרהעל בדומה, מחקרים מקומיים מעידים על חשיבותן ו
 & Buhaenko et al., 2003; Lupton, 2003a; Mumfordקולקטיביות באזורים מוחלשים (
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Power, 2003( ריטיתכנית מחקר בו). לפי דוח של תForrest & Kearns, 1999, p. 13( כל" ,
המחויבות הנרחבת לפעילויות קהילתיות, את קשיים,  לנוכחהמחקרים מדגישים את העמידות 

שינוי יושג רק שהאמונה את חשיבותן של עזרה הדדית ושל רשתות תמיכה שכונתיות ואת 
תפקיד  ממלאותעצמית קולקטיביות  מעורבותם של התושבים עצמם". פעילויות עזרה דרך

 ;Castells, 1997( שרדות של אנשים בעוני ברחבי העולם כולוימפתח באסטרטגיות הה

UNDP, 1997.( במקומות וביניהן בעוד היקפן של הפעילויות וטבען משתנים בתוך חברות ,
יכולת פעולה ל שערכה כביטוי ב מעיטבהם הן משגשגות יש להן חשיבות שאין להש

). יתר על כן, פעילויות מעין Policy Action Team 9, 1999טיבית ואזרחות פעילה (קולק
 & Burns( הכלכלי או הפוליטי זרם המרכזילמעורבות גם ב מקפצה להיותיכולות  האל

Taylor, 1998( .  

רמות הפעילות הפוליטית נמוכות יחסית בקרב אנשים בדרך כלל אף ש :פעולה פוליטית
פחות מאחרים" לא "מרגע שהם פעילים, הם עושים שי רחב היקף נאמריקמחקר מצא בעוני, 

. ניתוח של )Verba et al., 1993, p. 309( יותר מזמנם למאבקים ובהחלט נוטים להקדיש
בניגוד למה שניתן היה להסיק על פי המשאבים שעלה ה) Parry et al., 1992(סקר בריטי 

מובטלים  שלשיעור ההשתתפות הפוליטית  ,וצותהפוליטיים (כגון חינוך) הזמינים לשתי הקב
שאינם פעילים כלכלית גבוה בהשוואה למועסקים. כפי שכבר צוין, הפעילויות  האו אל

מתמקדות בעוני ולא פועלות תחת דגל בהכרח הפוליטיות הקולקטיביות של אנשים בעוני לא 
  שאי זכויות רווחה.דוגמאות להתארגנות קולקטיבית סביב עוני או נו ישהעוני. עם זאת, 

 ה:. לדוגמהמתחת לרדאר הפוליטי, ניתן למצוא כאללעתים שפעולה מסוג זה עוברת  אף
הארגון בעוני תחת רבים בארצות הברית אנשים  והתאגד 20-של המאה ה 60-בשנות ה

-. מאז שנות ה)National Welfare Rights Organization-NWRO( הארצי לזכויות רווחה
 ,Kingfisher( נגד עוני ושכר נמוך מאבקיםה של זכויות רווחה ויתחינצפתה  90-וה 80

1996; Waters, 1999(איגוד זכויות הרווחה של קנזינגטוןא ילכך ה ה. דוגמ )Kensington 

Welfare Rights Union(כניתו כלולות ו, "ארגון חברים של אנשים עניים וחסרי דיור שבת
סוק בצרכים מקומיים, והתארגנויות ארציות, שמטרתן לע ,שכונה-התארגנויות מבוססות

לעסוק במבנים הפוליטיים והכלכליים שהם מקורם של צרכים  שתכליתן ,אפילו בינלאומיותו
פעולה ישירה  לש מאבקים. האיגוד ארגן )Baptist & Briker-Jenkins, 2002, p. 204" (האל

זכויות האדם הכלכליות של  לע מאבק" יזםמצעדים ומפגשים ארציים ובינלאומיים, ואף לצד 
עוררה גם  90-האנשים העניים". המתקפה על זכויות הרווחה בארצות הברית בשנות ה

כדי  ,קול ישיר לאנשים בעוני להיותועד שנארצי למען משרות והבטחת הכנסה",  מאבק"
  לקדם מהלכי מדיניות פרוגרסיביים יותר נגד עוני. 

הם עצמם מגבילים השתתפות פוליטית יכולים הפרדוקסלי אותם הגורמים  רחלעתים באו
מחקר בניו יורק  מצא ידואלית או קולקטיבית). כנגד התפיסה הרווחתבלדרבן לפעולה (אינדי

 גבוהה יותרסבירות  יתהשחיו בנסיבות הכלכליות הנואשות ביותר הי אצל אלה"דווקא ש
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יים בצל עוני מחפיר הח איךמתארות  ]...[ תשובות איכותניות ].... [להשתתפות פוליטית
, ההדגשה Lawless & Fox, 2001, p. 327ונסיבות מייאשות עשויים לגייס אנשים לפעולה" (

 ,Honneth, 1995( מאפיין את תהליך ההאחרה עשוי, לפי אקסל הונתהבמקור). עצם הזלזול 

pp. 138-139; 2003( להקיםאמצעים  יש"ש בהנחהמאבק להכרה",  המניע, "להפוך לתמריץ 
. אפילו בהעדר תנועה חברתית היו אנשים בעוני שניצלו את ההזדמנות נועה חברתית"ת
 ATD( ארגוני מתנדבים כדי לצאת בגלוי נגד גישות מזלזלות ויחס לא מכבד פתחו לפניהםש

Fourth World, 2000a; CoPPP, 2000; Russel, 1996( .  

רוב טבעה של הפעילות פי  לעזהו  ;תופעה ממוגדרת הואעוני  :פעולה ממוגדרת
  שהוביל  המאבקהקולקטיבית על סוגיה השונים שתוארה כאן. נשים היו אלה שהחלו את 

. )Naples, 1998( נעשו הגברים דומיננטים יותר ,רגע שהארגון התמסדה, אם כי מNWRO-ל
 . למרות זאת המשיכו נשים)Chanan, 1992( זהו דפוס טיפוסי למדי גם בפעילות קהילתית

זכויות רווחה, ממסגרות בהדרגה את "הרווחה על  מאבקיםלעמוד בלבם של  ניותאמריק
  . )Abramovitz, 2002, p. 172( כעניין מגדרי כמו גם כלכלי"

אופיין המגדרי של פעולות קולקטיביות בקרב אנשים מתבטא מכל מקום, ברמה הקהילתית 
"נשים הן לעתים שבות יבעוני באופן המפורש ביותר. מחקרים במגוון מדינות מצאו בעק

. מחקרה של )Chanan, 1992, p. 86; McCoy, 2000( קרובות כוח מניע בפעולה מקומית"
 "ָּמהּותיבה "תפקיד האִ ש –ָּמהּות אקטיביסטית" יעל "אִ  )Naples, 1998, p. 3( ננסי נייפלס

ילות נשים ממצבות עצמן, הן כפע איךהדגיש  –מתרחב כדי להכיל את האקטיביזם הקהילתי 
 שרדות המתמשכת של קהילותיהן". סוזן היאטיבתשלום והן כמתנדבות, "כדמויות מפתח בה

)Hyatt, 1992, p. 95(  דרכו שכדי לתאר את התהליך  "אקטיביזם אקראי"טבעה את המונח
הופכות סוכנות  ,"אשר בעבר לא ראו עצמן 'פוליטיות' בשום אופן ,נשים ממעמד הפועלים
ציעה להבין אקטיביזם כזה כמודל של אזרחות פעילה (ראו ה". היא המקדמות שינוי חברתי

  ).Lister, 2003גם 

  

  סיכום
 –בהקשר של עוני  יכולת פעולהחשיבות ההמשגה של בדבר לטעון  ביקשתיזה  במאמר

במאמר . "להתארגן"ועד לרמה האסטרטגית יותר של  "להסתדר"מהרמה היומיומית של 
אנשים החיים בעוני משמשים  איךכדי להדגים  ,אמפירייםצוטט מגוון רחב של חומרים 

ידי מכשולים מבניים ותרבותיים דכאניים בשחקנים פעילים בחייהם שלהם, אם כי מוגבלים 
של אחרים. מערכת  יכולת הפעולה (סוכנות)וקשים להתמודדות, שהם עצמם תוצר של 

עכשווית של עוני כתהליך המשגה הבמבנה מרכזית ל )סוכנותיכולת פעולה (יחסים זו בין 
של  )capabilities(מצב קבוע. היא יכולה לשמש גם למסגור גישת היכולות כדינמי יותר ולא 
  . יכולת הפעולהסן, המתמקדת ב
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ש ידגלה שישעוני כתופעה דינמית הוא  שבחנומחקרים שהעלו לקח מרכזי בתחום המדיניות 
בעדם  ומנעיחלץ מעוני או ילאנשים להזיהוי נקודות המפתח להתערבות, שיאפשרו את יותר 

. עם זאת, )Leisering & Leibfried, 1999; Leisering & Walker, 1998( מליפול לתוכו
כדי להצדיק ביטול של תמיכה פיננסית באנשים מחוסרי עבודה, כפי משמשת כאשר גישה זו 

. )Albelda & Withorn, 2002( להיות פוגעניות עלולותשנעשה בארצות הברית, התוצאות 
ובה בעת לפעול על כל מדיניות להתייחס תחילה לגורמים מבניים מכריעים ולהשלכותיהם, 

חזק את מגוון לפניהם ולכדי לעזור לפרטים למצוא את דרכם בנתיבי ההתקדמות הפתוחים 
 & Hills, 2002; Williamsבמאבקם היומיומי להסתדר ( בהם הם יכולים להיעזרשהמשאבים 

Windebank, 2003 .(  
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