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Sosiaalipedagogiikka epäoikeudenmukaisuuden ja haavoittuvuuden kohtaajana
Xavier Úcar, Barcelonan autonominen yliopisto
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• En ajattele itseäni sosiaalisena olentona vaan olentona, joka kykenee tekemään valintoja, jotka voivat muuttaa toimintaani, todellisuuttani ja aikomuksiani (Touraine 2013, 298).
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Rakenne
• Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä
• Osallistujat sosiaali-kasvatuksellisessa suhteessa
• Sosiaalipedagogiikka eriarvoisuuden ja sosiaalisen haavoittuvuuden kohtaajana
• Sosiaalipedagogiikan haasteita: liittyen päätöksiin, valintoihin ja muutoksiin
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Politiikka ja pedagogiikka: tehtäviä ja toimintahäiriöitä
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• Sosiaalipedagogiikka (SP) on suurimman osanhistoriastaan toiminut sosiokulttuurisilla alueilla, joita luonnehtivat ongelmalliset tilanteet (puutteet, ristiriidat, haavoittuvuus tai ongelmat)
• Vain tähän sosiaalisen tulkintaan keskittynyt SP on helposti ymmärretty pedagogiikkana, joka toimiiyksinomaan tarvitsevien, puutteiden ja sosiaalistenongelmien parissa.
• SP:n päämäärä on toimiminen subjektien kanssa, jotka elävät hyvin monimutkaisissasosiokulttuurisissa ympäristöissä ja jotka voivatkärsiä tai olla kärsimättä tästä monimutkaisuudestajohtuvista ongelmista
• Monissa tapauksissa ongelma ei ole pedagoginenvaan poliittinen 5

Kaikki politiikka on pedagogista
Luo – määrittelee ennalta – näkymiä, jotkatukevat ja rajoittavat – moraalisesti ja juridisesti – joitainkäyttäytymismalleja, jotka vaikuttavatyksilöihin, ryhmiin, yhteisöihin ja yhteiskuntiin

POLITIIKKA

PEDAGOGIIKKA

Säätelee käyttäytymistä

Rakentaa mielenlaatua
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Lyhytaikainen Keskipitkäaikainen Pitkäaikainen
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POLITIIKKA

PEDAGOGIIKKA
Ohjaa, on mukana/tukena ja auttaaihmisiä oppimisessaan, kehityksessään ja kasvussaan

Luo tiloja ja raameja, jotkamahdollistavat ja vahvistavatnäitä prosesseja
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Osallistujat sosiaali-kasvatuksellisessa suhteessa
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• Ammattilaisina meidän ei pidä olla emmekä me voiolla niitä, jotka kiskovat ihmiset pois haavoittuvistatilanteista.Heidän täytyy tehdä se itse.Voit johdattaa hevosen veden luo, mutta hevosen täytyy päättääjuoda (Claxton, 1984). 
• SP ei muodostu kasvattamisesta vaan siitä, että saaihmisen valitsemaan ja päättämään tullakasvatetuksi/ valitsemaan ja päättämään, ettäkasvaa
• Emme halua olla aina vain potilaita, vastaanottajia, informantteja, katsojia, asiakkaita, äänestäjiä tai käyttäjiä.
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Osallistujiin liittyviä sosiaalipedagogisia periaatteita
1. Me ihmisinä olemme päähenkilöitä omassaelämässämme
2. Me opimme, kasvamme ja tulemmeparemmiksi tekemällä; toimimalla fyysisissä jasosiokulttuurisissa ympäristöissämme
3. Ihmisten väliset suhteet ovat välittäjiäoppimisessamme
4. Kukaan ei kasvata ketään aivan kuin kukaan eimyöskään voimaannuta ketään.
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Sosiaalipedagogiikka eriarvoisuuden ja sosiaalisen haavoittuvuuden kohtaajana
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• Auttaa ja tukea ihmisiä kehittämään itseään
• Laajentaa heidäntoimintamahdollisuuksiaan ja olla heidäntukenaan prosessissa valitsemassatoimintaa, joka parhaiten voisi auttaaparantamaan heidän ja heidän yhteisönsätilannetta
• Valinnan pedagogiikkaa, joka pyrkii olemaanyksilöiden ja yhteisöjen tukena heidänpäätöksissään ja valinnoissaan, mikä voisiolla heille parasta.
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• Meidän täytyy muuttaa tapojamme katsoayksilöitä ja yhteisöjä, joiden kanssatyöskentelemme, erityisesti niitä, jotkaelävät riskialttiissa tai haavoittuvissatilanteissa
• Ei ole niinkään kyse sen tarkastelusta, mitäihmisiltä puuttuu, mitä he tarvitsevat taimitä ongelmia heillä on, vaan sennäkemisestä, missä he ovat vahvoja, mitä hearvostavat itsessään
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OSALLISTUJAT SOSIAALIPEDAGOGISESSA SUHTEESSA
TARPEET POTENTIAALIT (kyvyt)

• Laittaa osallistujanepäsymmetriseen tilanteeseensosiaalipedagogiin nähden
• Laittaa subjektin symmetriseensuhteeseen
• Voi tulla ponnahduslaudaksi tai vahvaksi motivation lähteeksikasvulle ja itsensä kehittämiselle

• Laittaa vastuunsosiaalipedagogisen suhteentuloksista kasvattajalle
• Laittaa vastuun suhteeseen, molemmille toimijoille: “yhteinen kolmas”

• Se, mikä meiltä puuttuu, tekeemeidät epävarmoiksi jahaavoittuviksi
• Se, mitä meillä on ja missäolemme hyviä, antaa meilleitseluottamusta ja tekee meistävahvoja
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Sosiaalipedagoginen suhde
• Sosiaalisen kasvatuksen tai sosiaalipedagogiikantähtäimenä on aina ollut täyttää aukkoja tai korjatavirheitä tai puutteita. Tämä voi johtaa toisenväheksymiseen.
• Meidän täytyy pyrkiä omaksumaan pedagoginentähtäin, joka tunnustaa ja arvostaa toisen päätöksiäja valintoja ja tukee heidän valmiuksiensa esiinnousemista ja kehittymistä.
• Sopivimmalta pedagogiikalta kohtaamiimmetilanteisiin näyttää pedagogiikka, joka pyrkiistrategiseen kumppanuuteen ihmisen kanssa
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Sosiaalipedagogiikan haasteita: liittyen päätöksiin, valintoihin ja muutoksiin
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• Saada osallistujat haluamaan lähteä mukaansosiaalipedagogiseen suhteeseen: se on päätös, jokaalkaa muuttaa maailmaa, päätös muuttaa itseäni.
• Sosiaalipedagoginen suhde, joka perustuu jaettuunvastuuseen.
• Osallistujat eivät näe itseään vain saajina taikohderyhmänä vaan osallistujina, joilla on kyky toimiaitse ja muuttaa itseäänparemmiksi
• Ymmärtää, että ihmisellä on täysi itsenäisyys valita japäättää mitä tehdä riippumatta meidän toimistamme,ehdotuksistamme tai suosituksistamme
• Sosiaalipedagogi ei voi edellyttää muutosta muissa,jos hän ei pysty näyttämään sitä itsessään.
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• Sosiaalipedagogiikan tavoite ei ole taistellaeriarvoisuutta ja haavoittuvuutta vastaan, vaikka on selvää, että tämä on yksi sentoiminnan päätuloksista.
• Päätavoite on auttaa ja olla tukemassaihmisiä heidän prosesseissaan jataisteluissaan, joissa he pyrkivätvarustamaan itsensä kaikilla niilläoppimisresursseilla, jotka mahdollistavatihmisarvoisen elämän.
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• Kiitos paljon mielenkiinnostanne!
• http://uab.academia.edu/xavierucar
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