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Pañstwo w teorii i praktyce stosunków miêdzynarodowych, pod red. Janusza Symonidesa, Miros³awa Su³ka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 392.

Pañstwo stanowi najwa¿niejszy podmiot
stosunków miêdzynarodowych. Odpowiada
za bezpieczeñstwo kraju i jego obywateli.
Jest zarazem wa¿n¹ czêœci¹ wolnego rynku.
Wspó³czeœnie pañstwo, pod wp³ywem zarówno globalizacji, jak i integracji regionalnej, zmienia siê, dopasowuje do nowych realiów.
Tematykê tê przybli¿a publikacja Pañstwo w teorii i praktyce stosunków miêdzynarodowych wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy wyszli
naprzeciw rysuj¹cej siê potrzebie g³êbszego
przeanalizowania znaczenia pañstwa we
wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych. Publikacja, powsta³a pod redakcj¹ Janusza Symonidesa oraz Miros³awa Su³ka,
stanowi ca³oœciowe przedstawienie badanego zagadnienia. W pozycji przedstawiono
pañstwo w dwóch kategoriach – teoretycznej
i praktycznej. Istotne jest jednoczeœnie podkreœlenie, ¿e w przypadku obu tych kategorii
nie zawsze jest mo¿liwe ich po³¹czenie.
Praca zawiera szesnaœcie artyku³ów poruszaj¹cych istotne kwestie dotycz¹ce teoretycznego i praktycznego wymiaru istnienia
pañstwa, pogrupowanych w trzy bloki tematyczne. Poprzedzona jest wprowadzeniem,
w którym wyjaœniono dok³adnie omawiane
w pozycji problemy.
W pierwszej czêœci (Pañstwo w teorii
stosunków miêdzynarodowych) poruszono
kwestiê znaczenia pañstw w ekonomii politycznej stosunków miêdzynarodowych oraz
w trakcie kryzysu i upadku. Ekonomia polityczna stosunków miêdzynarodowych ³¹czy
w sobie elementy ekonomii i polityki. We
wspó³czesnych relacjach miêdzynarodowych wp³ywaj¹ one na siebie wzajemnie
w coraz wiêkszym stopniu. Dyscyplina ta

zajmuje siê badaniem tych oddzia³ywañ.
Istotne jest jednak odró¿nienie jej od ekonomii politycznej, która dotyczy wymiaru wewnêtrznego, nie zaœ stosunków miêdzynarodowych. W publikacji przeanalizowano tak¿e
parametry potêgi i mocarstwowoœci pañstw.
Znalaz³y siê równie¿ artyku³y poœwiêcone
si³om zbrojnym oraz pañstwom neutralnym.
Zwrócono uwagê miêdzy innymi na nastêpuj¹ce teorie stosunków miêdzynarodowych:
realizm, liberalizm oraz radykalizm i teorie
krytyczne. Pod rozwa¿ania poddano ponadto
znaczenie transformacji pañstw.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w ramach
polityki ekonomicznej pañstwa podejmuj¹
kroki o charakterze zarówno ekonomicznym,
jak i politycznym. Mog¹ wspó³pracowaæ,
b¹dŸ rywalizowaæ ze sob¹. Podkreœliæ nale¿y
tak¿e, ¿e pañstwa chc¹ przetrwaæ, d¹¿¹c jednoczeœnie do swojego rozwoju. Z tego powodu podejmuj¹ dzia³ania na rzecz maksymalnego wzrostu swojej potêgi rozumianej
miêdzy innymi jako potencja³ i si³a. Stosunki
miêdzynarodowe mog¹ zatem przyjmowaæ
formê rywalizacji, walki oraz wspó³pracy.
W rzeczywistoœci wymiary te ³¹cz¹ siê ze
sob¹. Rozró¿niæ mo¿na jednoczeœnie potêgê
„tward¹” i „miêkk¹”. Autorzy zwrócili uwagê, ¿e si³y zbrojne stanowi¹ wa¿ny element
potêgi pañstw. Istotne jest pod tym wzglêdem szczególnie posiadanie broni j¹drowej
oraz baz wojskowych poza granicami. Jeden
z artyku³ów odnosi siê do znaczenia mocarstwowoœci pañstw. Omówiono w nim historiê tego terminu, definicje, kryteria. Opisano
tak¿e zjawisko wojen hegemonicznych,
wskazuj¹c zarazem ró¿ne koncepcje z nim
zwi¹zane.
Czêœæ druga (Pañstwo w procesie globalizacji, integracji, modernizacji), opisuje
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znaczenie pañstwa w procesie globalizacji
i integracji europejskiej. Podkreœlono, ¿e zjawiska te prowadz¹ do rozwoju. Pañstwa na
skutek oddzia³ywania tych procesów zmieniaj¹ siê. Wzrasta znaczenie korporacji transnarodowych oraz organizacji pozarz¹dowych na arenie œwiatowej. Jeden z artyku³ów
poœwiêcono miêdzynarodowemu handlowi
us³ugami. Zaprezentowano dwa stanowiska
dotycz¹ce tej kwestii – liberalizacjê oraz protekcjonizm. Nie mo¿na jednak nie uwzglêdniaæ faktu, ¿e istniej¹ obecnie silne d¹¿enia
do zniesienia barier w obrocie us³ugami na
p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Poruszono
zagadnienie bezpieczeñstwa ekonomicznego
oraz energetycznego. W ramach pierwszego
nale¿y uwzglêdniæ bezpieczeñstwo surowcowe, ¿ywnoœciowe oraz finansowe. Pañstwa
staraj¹ siê zapobiegaæ wszelkim zak³óceniom
mog¹cym wyst¹piæ w poziomie najwa¿niejszych wskaŸników gospodarczych. W tym
celu pañstwa mog¹ podejmowaæ dzia³ania na
p³aszczyŸnie ekonomicznej, administracyjnej i prawnej, a tak¿e dyplomatycznej. Bezpieczeñstwo energetyczne natomiast stanowi
istotny element rzeczywistoœci miêdzynarodowej. Z tego te¿ powodu pañstwa w swoich
strategiach bezpieczeñstwa energetycznego
okreœlaj¹ zarówno cele, metody dzia³ania
oraz mo¿liwe niebezpieczeñstwa.
W ostatniej czêœci publikacji (Specyfika
regionalna i ustrojowa pañstw) zaprezentowano praktyczny wymiar pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych. Autorzy skupili siê
na kilku przypadkach. Przeanalizowali pod
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tym k¹tem Chiny, Indie, pañstwa latynoamerykañskie oraz pañstwa afrykañskie.
Znaczeniu pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych poœwiêcono wiele miejsca
w dostêpnej na rynku literaturze nie tylko
krajowej. Publikacja analizuje temat bardzo
istotny i aktualny. Przy powstawaniu monografii wykorzystano bogat¹ literaturê polsk¹
oraz zagraniczn¹. Oparto siê o liczne ksi¹¿ki,
artyku³y z periodyków naukowych i materia³y dostêpne na stronach internetowych.
Autorzy pozycji ograniczyli siê do najistotniejszych, ich zdaniem, zagadnieñ zwi¹zanych z badan¹ kwesti¹. Przyjêty przez Autorów
uk³ad ksi¹¿ki pozwala czytelnikowi najpierw
na zorientowanie siê w analizowanej tematyce. Pozycja w klarowny sposób prezentuje
znaczenie pañstwa jako aktora stosunków
miêdzynarodowych. Niew¹tpliwym atutem
ksi¹¿ki jest to, ¿e Autorzy omawiaj¹c poszczególne zagadnienia wielokrotnie odwo³uj¹
siê do historii. Pozycja jest napisana przejrzyœcie i nie sprawia czytelnikowi wiêkszych
trudnoœci w jej zrozumieniu.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e publikacja ta jest
wa¿na z punktu widzenia aktualnoœci badanego zagadnienia. Blisko czterystustronicowa publikacja wnosi wiele do podejmowanej
problematyki. Prace prowadzone przez
Autorów pozwoli³y na efektywne zdefiniowanie znaczenia pañstwa w obu wymiarach
stosunków miêdzynarodowych.
Anna WESO£OWSKA-MACIEJEWSKA
Poznañ

Spo³eczne dylematy Europy, pod red.
Doroty Gizickiej, Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2009, ss. 291.
Recenzowana ksi¹¿ka pod redakcj¹ naukow¹ Doroty Gizickiej ukaza³a siê w 2009
roku nak³adem wydawnictwa Adam Marsza³ek w Toruniu. Jej tytu³, czyli Spo³eczne

dylematy Europy w sposób ogólny, ale jednoczeœnie trafny okreœla zawartoœæ ca³ej pracy
powsta³ej wysi³kiem ponad dwudziestu autorów,
którzy wyrazili chêæ udzia³u w tym projekcie.
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Praca zosta³a podzielona na dwie czêœci
dotycz¹ce problemów wspó³czesnej Europy.
Ksi¹¿ka opracowana pod kierownictwem
Doroty Gizickiej odnosi siê pod wzglêdem
geograficznym do ca³ej Europy, czyli kontynentu zawartego w ró¿nie rozumianych i przyjmowanych granicach. Pod wygl¹dem materialnym praca przenikniêta jest rozwa¿aniami
filozoficznymi dotycz¹cymi Europy, jej kultury, a tak¿e unikatowoœci, która rozgranicza
j¹ od innych kultur, jak azjatycka, arabska
czy afrykañska. Spo³eczne dylematy, przed
jakimi staje Europa nie s¹ ograniczone jedynie do samych rozwa¿añ odnosz¹cych siê
stricte do dziedziny spo³ecznej. Spo³eczeñstwo obejmuje obyczaje, œwiatopogl¹d oraz
problemy spo³eczne, jak nienawiœæ etniczna,
rasowa, problemy zdrowotne, problemy na
rynku pracy.
W pierwszej czêœci ksi¹¿ki skoncentrowano siê g³ównie na problemach filozoficznych i œwiatopogl¹dowych, chocia¿ wystêpuj¹ w niej tak¿e elementy odnosz¹ce siê do
problemów spo³ecznych, jak wrogoœæ etniczna czy wyalienowanie obcych grup spo³ecznych.
Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki dotyczy trudnej
sytuacji Greków, wobec ich bezpoœredniego
s¹siedztwa. Opisuje on kwestiê sporu pomiêdzy Grecj¹ a Macedoni¹, czy Macedonia powinna pozostaæ przy swojej nazwie, czy u¿ywaæ obecnej, przejœciowej. Po przeczytaniu
pierwszego rozdzia³u zauwa¿yæ daje siê
wiele wrogoœci. Opisuje on niezrozumienie
s¹siadów, które uniemo¿liwia pozytywne
ukszta³towanie stosunków miêdzypañstwowych, a tak¿e miêdzyspo³ecznych, co doprowadza do powstrzymania rozwoju Europy.
W kolejnym rozdziale autorstwa Zbigniewa Rykiela opisano rozwa¿ania na temat wyznaczenia kulturowych granic Europy, co
jest nie³atwym zadaniem, g³ównie ze wzglêdu na p³ynnoœæ granicy na wschodzie. Nie
stwierdzono dotychczas, gdzie dok³adnie koñczy siê granica kulturowa Europy. Dotyczy
to zarówno obszaru Federacji Rosyjskiej, ale
te¿ Kaukazu. Mo¿na stwierdziæ, ¿e Turcja
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czy Izrael kulturowo nie przynale¿¹ do Europy chocia¿by ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy
w niej doœæ liberalny i w du¿ym stopniu
œwiecki system spo³eczny. Wa¿ne s¹ tak¿e
fakty œwiadcz¹ce o akceptowaniu pozycji
obydwu krajów, jako nale¿¹cych do europejskiego krêgu kulturowego. Opisano wieloœæ
czynników decyduj¹cych o zmiennoœci granic
kulturalnych Europy na przestrzeni czasu.
W pracy znalaz³y siê tak¿e opisy na temat
animacji spo³eczno-kulturowej, jako procesu, w którym dziêki „animatorom” dochodzi
do wzrostu aktywnoœci kulturalnej i spo³ecznej zbiorowoœci. Dokonana jest charakterystyka animatora, jako jednostki (nauczyciela,
lekarza, ksiêdza), która posiada odpowiednie
zdolnoœci do inicjowania procesu animacji.
Autor rozdzia³u wskazuje na granice etyczne
animacji oraz rozgraniczenie pomiêdzy animacj¹ a manipulacj¹. Animacja ma zgodnie
z intencj¹ prowadziæ do skutków pozytywnych, manipulacja do negatywnych. Na manipulacjê s¹ bardziej nara¿one spo³eczeñstwa
o mniejszym dostêpie do edukacji.
Wa¿nym poruszonym problemem jest zasiêg czasowy podejmowanych dzia³añ, które
mo¿na na podstawie rozwa¿añ Krystyny
Najder-Stefaniak odnieœæ do niemal ka¿dej
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, oraz na ka¿dym poziomie, od jednostki, rodziny, a¿ po
decyzje zmieniaj¹ce losy ca³ych spo³eczeñstw.
Autorka proponuje, aby wszystkie dzia³ania
i czynnoœci rozpatrywaæ w szerszym zakresie, nie doraŸnym (odnosz¹cym siê do teraŸniejszoœci). Z sugestii wynika, ¿e czynnoœæ
powinna byæ dzia³aniem w teraŸniejszoœci
opartym o doœwiadczenia przesz³oœci i mog¹cym wp³yn¹æ pozytywnie na przysz³oœæ.
W pracy znalaz³y siê przemyœlenia dotycz¹ce fenomenu œwiadomoœci jednostki ludzkiej (autorstwa Joanny Wyle¿a³ek). Wprowadzeniem s¹ rozwa¿ania teoretyczne odnosz¹ce
siê do ró¿nych koncepcji œwiadomoœci ludzkiej opieraj¹cych siê na za³o¿eniach psychologicznych, spo³ecznych, ale tak¿e biologicznych i chemicznych. St¹d œwiadomoœæ
cz³owieka jest rozpatrywana jako problem
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interdyscyplinarny. Œwiadomoœæ cz³owieka
jako jednostki spo³ecznej jest z punktu widzenia tematu ksi¹¿ki najwa¿niejsza. Wp³ywa
bowiem na rozwój osobisty oraz postrzeganie otoczenia, a w konsekwencji przyczynia
siê do rozwoju spo³eczeñstwa i pozwala na
jego przejœcie do wy¿szych struktur spo³ecznych.
W kolejnym rozdziale autorstwa Moniki
Mazurek postawione zostaje pytanie, czy Europa jest mozaik¹ ró¿norodnoœci, czy zbiorem
ró¿norodnych mozaik? OdpowiedŸ sprowadza siê do problemu, czy w wystarczaj¹cym
stopniu szanowane s¹ prawa mniejszoœci etnicznych, narodowych i jêzykowych. Wa¿ne
z punktu widzenia rozwa¿añ rozdzia³u jest
tak¿e, czy kraje europejskiej w dostatecznym
stopniu umo¿liwiaj¹ asymilacjê przybyszów
spoza Europy. W tekœcie tego rozdzia³u znaleŸæ mo¿na kilka wniosków i prawd, w których zapowiedziano nieuchronne przemiany
w strukturze etnicznej Europy. Nie mo¿na
zapomnieæ, ¿e w 2050 roku, wskutek niskiego
przyrostu naturalnego, ponad 50% mieszkañców Europy bêd¹ stanowiæ mieszkañcy
innych kontynentów. Autor uwa¿a, ¿e Europa
nie mo¿e ograniczaæ siê w procesie integracyjnym i zamykaæ przed krajami muzu³mañskimi z powodu obrony w³asnych wartoœci
chrzeœcijañskich. Wskutek d³ugotrwa³ej laicyzacji, du¿¹ czêœci¹ krajów Europy s¹ kraje
„postreligijne”. Na gruncie du¿ej ró¿norodnoœci kulturowej i etnicznej, Europa staje
przed dwoma problemami: pierwszy nacjonalizm, drugi fundamentalizm. Wynikaj¹ one
z kryzysu to¿samoœci, ale tak¿e z powodu pomijania problemu mniejszoœci oraz ochrony
ich praw. Generalnie jednak na szczeblu europejskim (UE) s¹ czynione starania, by upowszechniaæ ochronê, a tak¿e promocjê ró¿norodnoœci etnicznej.
Do ró¿norodnoœci etnicznej powraca Katarzyna Warmiñska w opracowaniu na temat
trzech charakterystycznych grup etnicznych
¿yj¹cych w Polsce, czyli Kaszubów, Romów
i Tatarów. Dokonuje próby opisu ich zbiorowoœci, a tak¿e form organizacyjno-instytu-
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cjonalnych ¿ycia spo³eczno-kulturalnego.
Stwierdza, ¿e ideê europejsk¹ widaæ w kontekœcie „Europy regionów”, czyli takiej, która
zajmuje siê poszanowaniem mniejszoœci etnicznych oraz jêzykowych. Za poparciem
p³yn¹ odpowiednie fundusze na przeprowadzanie inicjatyw potrzebnych, np. do obrony
w³asnego jêzyka i kultury. Zdaniem Autorki
takie postrzeganie ma p³ytki wymiar, gdy¿
sprowadza grupy etniczne do roli beneficjenta, który nie rozumie, ani nie chce wzmacniaæ
idei europejskiej, ale wystêpuje jedynie
w obronie w³asnych interesów. Prowadzi to
czêsto do kuriozalnych stwierdzeñ, jak nazwanie siebie euromuzu³maninem.
Problem mniejszoœci narodowych oraz
imigrantów zostaje przedstawiony na przyk³adzie Holandii w pracy Violetty Gul-Rechlewicz. Dotyczy g³ównie fiaska polityki
imigracyjnej i integracyjnej Holandii. Obydwie polityki ponios³y sromotn¹ klêskê pod
wp³ywem nasilonej fali imigracji z ostatnich
kilkunastu lat. Holandia sta³a siê miejscem
zamieszkania zwiêkszaj¹cej siê grupy przybyszów z krajów Afryki, Azji oraz Europy
Œrodkowej i Wschodniej. Najbardziej problematyczna jest nik³a znajomoœæ jêzyka
wœród emigrantów, co w po³¹czeniu z brakiem kwalifikacji oraz podstawowych œrodków na zasiedlenie powoduje wysokie bezrobocie emigrantów.
Zatargi pomiêdzy ludnoœci¹ „tubylcz¹”
a emigrantami zainspirowa³y Dariusza Górê
Szopiñskiego, do pokazania kwestii zamieszek w Pary¿u z 2005 roku oraz polityki Nicholasa Sarkozy’ego jako ministra spraw
wewnêtrznych, potem prezydenta Francji.
Autor twierdzi, i¿ Sarkozy prze³ama³ tabu
i zacz¹³ mówiæ o tym, czego francuskie zlaicyzowane spo³eczeñstwo nie akceptowa³o,
czyli o kwestiach poszanowania religii wszystkich grup religijnych. Jednoczeœnie Sarkozy
postulowa³ nowy sposób pojmowania laickoœci pañstwa (laicite). Mia³o to nie mieæ negatywnego charakteru, tj. zakazu u¿ywania
symboli religijnych, wyra¿ania swojej przynale¿noœci religijnej. D¹¿ono do pozostawie-
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nia kwestii wychowania religijnego w gestii
rodziców bez ingerencji pañstwa. W konsekwencji Sarkozy broni³ muzu³manów, jako
wykluczonej grupy spo³ecznej, w czym –
zdaniem Autora – odznaczy³ siê wyj¹tkow¹
europejskoœci¹, przewy¿szaj¹c¹ poprzednich
prezydentów Francji.
W dwóch kolejnych rozdzia³ach (autorzy
kolejno: Karolina Messyasz oraz Konrad
Kuba³a) zamykaj¹cych czêœæ drug¹ opisano
dyskursy narodowe na temat Unii Europejskiej oraz Europy. Artyku³ Karoliny Messyasz stanowi rozwa¿ania teoretyczne. Na
podstawie kilku przyk³adów przedstawia
zbie¿noœci pomiêdzy dyskursami narodowymi zawartymi w artyku³ach z gazet: francuskiego „Le Point”, polskiej „Polityki”, niemieckiego „Sterna” i brytyjskiego „The
Economist”. Pokazano jak podobne s¹ wyobra¿enia o Unii Europejskiej, ale jednoczeœnie wskazano na ró¿nice wynikaj¹ce z wyobra¿eñ pod k¹tem w³asnej roli w UE. St¹d
w „The Economist” znajduje siê wiele sarkazmu i z³oœliwoœci pod adresem UE. W prasie
francuskiej panuje pogl¹d, ¿e Francja powinna wspieraæ prezydencjê niemieck¹ w UE.
Zaœ w prasie niemieckiej przewa¿a przekonanie o w³asnej centralnej roli w UE. Badanie rozwija Konrad Kuba³a, dodaj¹c do tego
rozwa¿ania wielu wybitnych naukowców
oraz siêga do podobnej lektury prasowej.
Rozwa¿ania czêœci drugiej rozpoczyna
rozdzia³ autorstwa El¿biety Trafia³ek dotycz¹cy problemów spójnoœci Europy. Jego
g³ównym problemem s¹ dysproporcje i ró¿nice pod wzglêdem spo³ecznym, które maj¹
wp³yw na nisk¹ kohezyjnoœæ europejskiego
modelu spo³ecznego opartego na piêciu podstawach, czyli wartoœciach, ustawodawstwie
europejskim, dialogu spo³ecznym, solidarnoœci i uzgadnianiu polityk szczegó³owych. Do
tych dysproporcji przyczynia siê odmienne
pojmowanie modeli socjalnych, ale tak¿e
du¿e rozbie¿noœci w dochodzie narodowym,
który w niektórych krajach (np. Luksemburg,
Norwegia) kilkukrotnie przekracza dochód
narodowy per capita w najbiedniejszych kra-
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jach (Rumunia, Bu³garia, Portugalia). Kolejnym powodem niespójnoœci s¹ ró¿nice polityczne na poziomie miêdzypañstwowym oraz
wewn¹trzpañstwowym. Znany jest obecnie
trwaj¹cy konflikt s³owacko-wêgierski na poziomie debaty politycznej. Nale¿y te¿ wspomnieæ o problemach wewnêtrznych, jakie
dotknê³y Hiszpaniê z niepokorn¹ Kataloni¹
oraz Belgiê, której mo¿e w przysz³oœci groziæ
rozcz³onkowanie na Waloniê i Flamandiê,
albo Wielk¹ Brytaniê, w której nacjonalistyczne partie szkockie i walijskie domagaj¹
siê niepodleg³oœci dla swoich krajów. W artykule napisanym przez Ma³gorzatê Szyszkê
znajduje siê problem ubóstwa w Polsce. Intencj¹ jest wskazanie g³ównych przyczyn
ubóstwa, które pojawi³o siê w 1989 roku i jako zjawisko wzros³o na przestrzeni kolejnych lat. Równie¿ trudna sytuacja gospodarcza lat 90. i trudne reformy gospodarcze
nasili³y ten problem doprowadzaj¹c do stanu
54% ludnoœci ¿yj¹cej w ubóstwie w 2000
roku. Jednoczeœnie przeciwstawia problemowi szereg dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem
ubóstwa i jego skutków, jak zasi³ki oraz pomoc w edukacji. S³uszne jest tak¿e stosowanie takiej pomocy, która pozwoli³aby wyjœæ
ca³ym rodzinom z trudnej sytuacji finansowej. Zdaniem Autorki ubóstwo wyklucza
ca³e rodziny z uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i politycznym. Dlatego wa¿ne jest nie tylko wsparcie finansowe,
które, jak mo¿na wywnioskowaæ, uzale¿nia
i sk³ania do poprzestawania na otrzymywaniu nieodp³atnych form pomocy. Wa¿na jest
aktywizacja ubogich rodzin, aby same mog³y
wyjœæ z k³opotów i mog³y w pe³ni partycypowaæ w spo³eczeñstwie.
Temat ten uzupe³nia rozdzia³ napisany
przez troje autorów (Daniela Dzienniak-Pulina, Krystyna Faliszek, Ewa Leœniak-Berek),
a dotycz¹cy problemu bezrobocia w Polsce.
Zjawisko to nie wystêpowa³o do 1989 roku,
gdy¿ w poprzednim ustroju socjalistycznym
praca by³a dla ka¿dego, a osoby niepracuj¹ce
uwa¿ane by³y za jednostki szkodliwe i bardziej sk³onne do przestêpstw. Poza tym miej-
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sca pracy by³y generowane na ca³kowicie
nierynkowych zasadach, w oparciu o doktrynê polityczn¹ partii, równie¿ tym sposobem
d¹¿ono do utrzymania w³adzy. Po 1989 roku,
gdy upada³y tysi¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych bezrobocie wzros³o do kilkunastu
procent, zaœ dziêki wzrostowi koniunktury
i szybkiemu procesowi prywatyzacyjnemu
spad³o ono do blisko 10% w 1997 roku.
Trudne reformy ekipy AWS–UW oraz s³aba
koniunktura zbli¿y³y stopê bezrobocia do
18–19% (w niektórych województwach nawet do 30%). Obecnie po przyst¹pieniu do
UE Polska ma inny problem, wysokie bezrobocie (ok. 10,5–11%) oraz, brak r¹k do pracy
(wielu Polaków wyemigrowa³o za granicê).
Bierze siê to g³ównie z b³êdów systemu socjalnego, który uzale¿ni³ od siebie bezrobotnych oraz nie zmusi³ ich do w³asnego rozwoju oraz zwiêkszenia aktywnoœci. Bezrobotni
pozostawieni sami sobie oraz przyzwyczajeni do bezrobocia, obecnie nie znajd¹ pracy,
poniewa¿ nie s¹ do niej zdolni, ani gotowi.
Jest to wyzwanie, któremu obecnie dzia³aj¹ce w Polsce instytucje nie umiej¹ zaradziæ.
Adam Romejko opisuje problem wspó³czesnej europejskiej rodziny na przyk³adzie
austriackim. Chocia¿ rodzina jest wartoœci¹
cenion¹ przez samych Austriaków oraz wa¿nym elementem austriackiej polityki socjalnej, prze¿ywa ona ca³y szereg trudnoœci. Po
pierwsze, g³ównym objawem kryzysu rodziny
w Austrii jest zwiêkszaj¹ca siê liczba rozwodów, g³ównie wœród m³odych ma³¿eñstw, które zakoñczy³y proces wychowania dzieci.
Kolejnym problemem jest czêstsze wybieranie zwi¹zków nieformalnych „z wyboru”, które nie s¹ chronione przez prawo austriackie,
jak ma³¿eñstwo, a ich zalet¹ jest ³atwoœæ zawarcia oraz zakoñczenia. Dla spo³eczeñstwa
niesie to jednak szereg negatywnych skutków. Narastaj¹cy problem samotnych matek,
rozbitych rodzin, w których dzieci s¹ podzielone pomiêdzy rodziców. Zwi¹zki nieformalne
oraz krucha podstawa ma³¿eñstwa os³abiaj¹
spo³eczeñstwo austriackie pod wzglêdem
moralnym, ale tak¿e demograficznym.
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W artykule autorstwa Doroty Gizickiej
opisano ró¿nice i podobieñstwa w postrzeganiu problemu aborcji przez m³odzie¿ polsk¹
i ukraiñsk¹. Zdaniem badaczki, opinie obydwu grup s¹ analogiczne. Przyczynia siê do
tego niejasne ustawodawstwo (uchwa³a z 1993
roku o sztucznym przerywaniu ci¹¿y), za
spraw¹ którego czynniki „mog¹ce byæ uznane za kluczowe” w zgodzie na aborcjê mo¿na
ró¿nie interpretowaæ (od zagro¿enia zdrowia
i ¿ycia matki, po takie czynniki jak aresztowanie, rozwód w trakcie ci¹¿y czy fakt posiadania trójki dzieci). Ustawodawstwo ma
jednak swoje odzwierciedlenie w oczekiwaniach spo³eczeñstwa. Tym samym Dorota
Gizicka akcentuje przyzwolenie Ukraiñców
na aborcjê z „przyczyn spo³ecznych”.
Violetta Korporowicz opisuje wp³yw postaw zdrowotnych na kszta³towanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Na podstawie przeprowadzonych badañ wskazuje na kszta³t
czynników – spo¿ywanie owoców i warzyw,
opinie o jakoœci od¿ywania, uczêszczanie na
zajêcia gimnastyczne czy p³ywania oraz stosowanie u¿ywek. Zauwa¿a, ¿e na przyk³adzie szkó³ promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia
widaæ poprawê w postawach m³odzie¿y,
która stara siê pozytywnie kszta³towaæ swoje
zachowania zdrowotne oraz wp³ywaæ na takie
postawy u innych. Mo¿na z tego wywnioskowaæ, ¿e jest to pozytywne zjawisko i stwarza
podstawy do budowy silniejszego spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz demokratycznego
pañstwa.
Wioletta Szymczak skoncentrowa³a siê
na przemyœleniach dotycz¹cych problemów
aktywnoœci spo³eczeñstwa obywatelskiego
na przyk³adzie Niemiec i Polski. Wskazuje
na aktywnoœæ zarówno spo³eczeñstwa polskiego, jak i niemieckiego, z uwag¹ dotycz¹c¹ struktur organizacyjnych, które w Niemczech s¹ bardziej rozbudowane. Podczas, gdy
w obydwu krajach dzia³aj¹ stowarzyszenia
i fundacje, w Niemczech istniej¹ jeszcze fundacje obywatelskie, które na poziomie lokalnym (gmina, miasto, wieœ) zajmuj¹ siê zadaniami w zakresie dzia³alnoœci m³odzie¿y oraz
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aktywnoœci kulturalnej, sportowej i innych.
Organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego
rozwijaj¹ siê i nie stwierdza siê przypadków
instrumentalnego, czêsto nawet lekcewa¿¹cego traktowania przez polityków. Innym
problemem jest brak przekonania o s³usznoœci i skutecznoœci dzia³añ takich organizacji,
widoczny szczególnie w Polsce.
Jako problemy funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego podawane mog¹ byæ
postawy m³odzie¿y polskiej. Temat ten zosta³ opisany przez Barbarê Zarembê. Przedstawia ona wyobra¿enia m³odych Polaków
na temat spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz
udzia³u w tym spo³eczeñstwie. Uwa¿a, i¿ s¹
nieufni, podchodz¹ krytycznie do sztucznych
deklaracji politycznych i moralnych. Efektem jest surowe postrzeganie pracy i dzia³alnoœci polityków oraz instytucji pañstwowych, jednak stwierdza siê uczestnictwo
w spo³eczeñstwie obywatelskim. Jednak s¹
oni osamotnieni, zagubieni i pozostawieni
sami sobie. Godna pochwa³y jest ich postawa, zgodnie z któr¹ dostrzegaj¹ nie tylko, ¿e
maj¹ prawo, ale tak¿e obowi¹zek uczestnictwa w ró¿nych formach organizacyjnych
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Ksi¹¿ka redagowana przez Dorotê Gizick¹ dotyczy spo³ecznych dylematów naszego
kontynentu, poczynaj¹c od podstawowych
czynników œwiadomoœciowych, takich jak
poczucie wspólnej europejskoœci, uwarunko-
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wanej wspólnymi wartoœciami i interesami
oraz ograniczonej w sensie filozoficznym
i œwiatopogl¹dowym, zaœ w sensie terytorialnym, zamkniêtej w precyzyjnie nieokreœlonych granicach Europy.
Dalszemu rozwojowi Europy i poczuciu
wspólnej to¿samoœci przeciwstawia ona na
podstawie dokonanej selekcji szereg problemów, z którymi boryka siê ca³y kontynent.
S¹ to spadek liczby ludnoœci, wykluczenie
mniejszoœci narodowych i religijnych, bezrobocie, wykluczenie bezrobotnych z ¿ycia
spo³ecznego, ale tak¿e kwestie tak zasadnicze, jak wrogoœæ etniczna, nieuregulowane
problemy i konflikty polityczne. Nale¿y
d¹¿yæ do zbli¿ania œwiatopogl¹dów, poprzez
wspó³pracê i zmianê mentalnoœci. Trzeba we
wszystkim rozró¿niæ dobro od z³a oraz rozpatrywaæ uczestnictwo w otoczeniu spo³ecznym nie tylko jako prawo, ale obowi¹zek.
Aby taki pozytywny proces przemian
podtrzymaæ, nale¿y go przekazaæ m³odzie¿y
odpowiednio wyedukowanej oraz zdolnej
do aktywnego dzia³ania, co przyczyni³oby
siê do dalszego rozwoju spo³ecznego. Tym
samym wspó³czesne dylematy spo³eczne
Europy zosta³yby rozwi¹zane, a kolejne pokolenia mog³y stawiæ czo³a kolejnym trudnoœciom.
Wojciech STANKIEWICZ
Olsztyn

