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 TEMAT 2:  Międzykulturowy dialog 
 
 Zbiór materiałów 

 
 

 
 
Uwarunkowania polityczne, socjoekonomiczne i prawne 
 
Państwo (narodowe) wobec napięć wynikających z integracji, transformacji i 
nacisków imigracji 
 
Autor: Edmund Ohlendorf 
 
 
Tp 202/1 Propozycje pracy na ten temat na lekcjach 
 
Praca grupowa nauczycieli 
 
Z powodu dużej różnorodności treści lekcyjnych zalecana jest współpraca nauczycieli następujących 
przedmiotów: 
 

- Ekonomia  (Podstawy przedsiębiorczości) 
- Polityka / Wiedza o społeczeństwie 
- Etyka / religia 

 
Współpraca nauczycieli języków obcych jest wymagana, gdy tematy te będą również przedmiotem 
nauczania bilingwalnego. 
 
Praca grupowa uczniów 
 
Również w przypadku uczniów dobrze jest zorganizować pracę zespołową, dzieląc klasę na grupy, z 
których każda opracuje inny aspekt tematu. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera pytania i polecenia, których nie należy traktować jako kompletne i 
wyczerpujące. Nauczyciel może dołączyć również swoje materiały, aby uczniowie umieli bez 
problemu odpowiedzieć na niektóre pytania. Ponadto powinni nauczyć się korzystania z Internetu w 
celu wyszukania dalszych informacji na ten temat.  
 
Dodatkowych informacji na temat globalizmu, neoliberalizmu, państwa opiekuńczego, demokracji i 
UE dostarczy również zbiór materiałów wypracowanych w ramach projektu COMCULT - Temat 3. 
 
Grupa  1 Ekonomia  (Podstawy przedsiębiorczości) 
 
 
1.1 Dlaczego wzrost gospodarczy w wysoko uprzemysłowionych państwach nie skutkuje    

automatycznie widocznym zmniejszeniem liczby bezrobotnych? 
1.2 Czy wzrost gospodarczy jest również konieczny w krajach o wysokich zarobkach? Jeśli tak, to 

dlaczego? 
1.3 Jak można wytłumaczyć, że przedsiębiorstwa przemysłowe lub usługowe uzyskują duże zyski, a 

mimo to zwalniają tysiące pracowników? 
1.4 Jakie są realne możliwości, by pracobiorcy przez dłuższy czas mogli mieć udział w zyskach 

przedsiębiorców? 
1.5 Czy akcje mogą być środkiem zastępczym za państwowe ubezpieczenia społeczne? Dla kogo tak? 

Dla kogo nie? 
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1.6  Czy wolny rynek i większa konkurencja we wszystkich dziedzinach oznacza również 
  więcej  zadowolenia dla osób uczestniczących w nich? 
1.7 Jakie są różnice między kapitalizmem XIX w., a obecną globalizacją? 
 
Grupa 2  Polityka  (Państwo narodowe) 
 
2.1 Czy prymat polityki przed gospodarką jest uzasadniony? W jakich przypadkach tak?  

Kiedy nie? 
2.2 Czym różnią się oczekiwania, jakie mają obywatele państw anglosaskich wobec  

gospodarczej i socjalnej polityki ich państw od oczekiwań obywateli większości państw  
europejskich? 

2.3 Dlaczego państwa Europy mają większe lub mniejsze problemy, aby spełnić oczekiwania  
obywateli? 

2.4 W jakich dziedzinach polityki nie można obecnie zastąpić państwa? Z jakich powodów? 
2.5 Czy są takie dziedziny, w których świadczenia państwa są tak niewielkie lub tak 

 nieskuteczne, że powinno ono zlecić je innym instytucjom? Jeśli tak, to dlaczego tak się  
 nie dzieje? 

2.6 Jak takie organizacje mogłyby zostać demokratycznie usankcjonowane? 
2.7 Czy 25 lub 27 rządów narodowych może rozwinąć wystarczające pomysły i zasady dla  

europejskiej sfery socjalnej, czy raczej Parlament Europejski jest w stanie stworzyć 
europejską solidarność i tożsamość? 

 
Grupa  3 Polityka  (Unia Europejska) 
 
3.1 Czy UE ma wartości, które są cenione i szanowane przez większość jej obywateli? Jeśli tak, to 

jakie ? 
3.2 Jakie konsekwencje miałaby natychmiastowa likwidacja wszystkich ograniczeń dla 

zatrudnionych i zakładów pracy w sektorze usług wewnątrz UE? 
3.3 Czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest skutecznym środkiem, by wyrównać 

regionalne dysproporcje, a tym samym ograniczyć ruchy migracyjne wewnątrz Europy?  
3.4 Jakie konsekwencje miałaby natychmiastowa likwidacja wszystkich subwencji dla rolnictwa w 

UE? 
3.5 Czy większa konkurencja między państwami członkowskimi i regionami UE stworzyłaby więcej 

zadowolenia niż subwencjonowanie określonych branż i regionów? 
3.6 Czy globalna wolna konkurencja jest lepsza niż pomoc dla państw rozwijających się? Jakie 

konsekwencje miałoby to dla niektórych państw UE? 
3.7 Jakie polityczne i regionalne sprawy powinny być w pierwszym rzędzie uregulowane na 

płaszczyźnie UE i potem uznane jako obowiązujące dla wszystkich państw członkowskich? 
 
Grupa  4  Polityka  (Imigracja) 
 
4.1 Jakie socjoekonomiczne warunki wyzwalają migrację? 
4.2 Jakie skutki mają kryzysy strukturalne w różnych grupach imigrantów? 
4.3 Które sposoby zachowania wspierają integrację imigrantów, a które utrudniają ją? 
4.4 Jakie wyobrażenia o imigrantach kształtowały dotychczas media publiczne? Czy w  

ostatnim czasie można zauważyć jakąś zmianę? Jeśli tak, to jaką? 
4.5 Jaką rolę w integracji imigrantów odgrywa system wartości i norm? 
4.6 Gdzie znajduje się granica między integracją a asymilacją? 

Czego może lub powinno domagać się od imigrantów społeczeństwo (większościowe) , a co 
można lub należy zaakceptować (pozytywnie tolerować)? 

4.7 Czy wspólna polityka UE byłaby pomocna w rozwiązaniu problemów migracyjno- 
imigracyjnych? 
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Grupa  5 Etyka / Religia 
 
5.1  Jakie cele musi realizować polityka w pierwszej linii? 
5.2 Kto zdoła te cele lepiej osiągnąć - prywatne inicjatywy i organizacje czy demokratycznie 

usankcjonowane organizacje? 
5.3 Co ma wyższą wartość - ochrona indywidualnej własności czy solidarność z potrzebującymi? Czy 

jedno i drugie ma swoje granice? 
5.4 Czy można demokratycznie określić, co jest sprawiedliwe? 
5.5 Co i w jakim stopniu wolno państwu regulować, a tym samym ograniczać wolność? 
5.6 Gdzie „Shareholder Value” (oprocentowanie akcji) ma jako miara przedsiębiorczych decyzji 

swoje granice? Czy jest to tylko zagadnienie ekonomiczne czy również etyczne? 
5.7 Wolna konkurencja (rynek) wewnątrz Europy i w skali międzynarodowej może   efektywniej 

zwalczać nierówności i biedę niż solidarne dzielenie dóbr. Może to być w formie regionalnego 
rozwoju strukturalnego lub poprzez pomoc dla państw rozwijających się. Jakie są mocne i słabe 
strony obu stanowisk? 

 
 
Materiały źródłowe 
 
Tp 202/2 Społeczny bezkrytycyzm 

Bez nowej teorii państwa opiekuńczego SPD nie jest zdolna do rządzenia. 
z: „Die Zeit" z 8.5.2003. (Autor: Peter GLOTZ)  

 
...”Po pierwsze jesteśmy -  jak i wiele naszych sąsiadów, państwem starzejącym się. Pierwszy raz w 
historii ludzkości odsetek ludzi starych w społeczeństwie jest większy niż młodych. Za 40 lat w 
Niemczech 8 starszych osób powyżej 60 roku życia będzie przypadało na 3 młodych, którzy nie 
ukończyli jeszcze 20 lat. Ta tendencja jest nieodwracalna i nie pomoże ani nawoływanie ani polityka 
rodzinna. Kto zaprzecza, że ten rozwój wymaga daleko idącej reformy ubezpieczeń społecznych i 
systemu opieki zdrowotnej, jest niewolnikiem zatwardziałego i niebezpiecznego tradycjonalizmu. 
Po drugie nie można przeoczyć, że hasło, jakim jest „pełne zatrudnienie" w tzw. społeczeństwie 
informacyjnym - inaczej mówiąc: w kapitalizmie cyfrowym -  stało się pustym frazesem. 
Socjolog Ralf Dahrendorf sformułował to najtrafniej: „Społeczeństwo informacyjne okazuje się 
społeczeństwem świadomego wykluczenia wielu osób z nowoczesnego świata pracy”. Okres wzrostu 
gospodarczego w latach 1950 - 1975 był, jak wykazał socjolog Burkart Lutz już w latach 80-tych, 
„krótkim snem o trwałym dobrobycie”... Będziemy musieli dłuższy czas żyć z nowego rodzaju klasą 
niższą, która albo nie otrzyma pracy w zawodach wymagających dużej wiedzy, albo z powodu 
intensywności tej pracy, nie zechce jej podjąć. Opatentowana recepta „Większy wzrost gospodarczy = 
mniejsze bezrobocie” nie sprawdza się już  w społeczeństwii informacyjnym, wysoko kapitalistycznym. 
 
Tp 202/3 Niemoc polityki 
   z: „Badische Zeitung“ z 3.09.1992 (Autor: Leopold GLASER) 
 
...“Przede wszystkim trzeba wspomnieć o przesunięciu władzy z polityki do gospodarki.  ..  
Politycy zostają coraz bardziej pozbawiani władzy przez elity sfery ekonomicznej i muszą podążać za 
ich wytycznymi. Ekonomiczny model wspierającego rynek interesu własnego całkowicie przeniknął 
myślenie i zachowanie ludzi, tak że coraz więcej trudności sprawia zapewnienie sprawiedliwości i 
pokoju w wyrównywaniu różnorodnych interesów, a także dyskursywne opracowanie teorii 
sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest kluczowym problemem etycznym całej polityki; ale jak się w 
prawie wszystkich dziedzinach polityki w całym świecie okazało, stoimy przed nim bezsilni, a polityka 
znajduje się w pułapce logiki agresywnej ideologii europejskiego systemu, który chce stać się 
uniwersalnym. 
Należałoby od  podstaw myśleć na nowo, ale polityka idzie najwyraźniej łatwiejszą drogą 
najmniejszego oporu, sprzymierza się otwarcie ze światem gospodarki i jego interesami, ignorując 
obywateli.  
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Jeśli mamy uratować demokrację od samozniszczenia, polityka musi ponownie odzyskać swój prymat. 
Może to zrobić tylko z obywatelami - w ofensywie uczciwości, która daje im poczucie, że są oni 
poważnie traktowani. Polityka w demokratycznym państwie jest bardziej niż  w innych systemach 
zależna od poparcia i zainteresowania  odpowiedzialnie współdecydujących obywateli. Politycy 
powinni to powiedzieć i zgodnie z tym działać, zamiast - w asyście mediów - w populistycznych 
widowiskach prowadzić naród na manowce.” 
 
Tp 202/4 z: Karl HOMANN: Etyka i gospodarka rynkowa - faktycznie 

przeciwieństwa? 
w: Rozmowy w Schönhausen, Przyszłość socjalnej gospodarki rynkowej - polityka, 
gospodarka, obywatel a odpowiedzialność 
(Berlin, 29./30.listopada.2005), str. 24f 

 
...”Konkurencja oparta na odpowiednich zasadach ramowych służy dobru wszystkich, dbając o niskie 
ceny i dobrą jakość, innowacje i ich szybką dyfuzję (rozprzestrzenianie się) oraz  erozję władzy. 
Dlatego gospodarka rynkowa z konkurencją jest najlepszym dotychczas znanym instrumentem, 
pozwalającym realizować solidarność wszystkich w warunkach nowoczesnych społeczeństw. Ma ona 
jako system etyczną legitymację.Z faktu, iż wystąpiły moralnie niepożądane efekty, nie można 
wyciągać wniosku, że należy zlikwidować lub ograniczyć gospodarkę rynkową, lecz przeciwnie, należy 
pomóc jej w lepszym funkcjonowaniu przez uporządkowaną politykę. To znaczy konkretnie: należy 
redukować ochronę pewnych dziedzin przed rynkiem i konkurencją tak samo jak subwencje i 
protekcjonizm. Błędem jest również żądanie od przedsiębiorstw oraz akcjonariuszy, by nie oczekiwali 
maksymalnej rentowności, lecz zadowalali się rentownością „stosowną”: w przypadku konkurencji 
nie jest to możliwe. W padamy wówczas w błędny paradygmat „sprawiedliwej ceny”, czy też 
„sprawiedliwego zysku”. W gospodarce rynkowej chodzi natomiast o ceny rynkowe i zyski ustalane 
przez rynek. Rentowność trwale ustalana przez rynek służy interesom konsumentów lepiej, niż 
altruistyczna powściągliwość, która działa antyinnowacyjnie i nie może mieć racji bytu w warunkach 
międzynarodowej konkurencji. Krótko: Jeśli gospodarka rynkowa ma  etyczną legitymację, ponieważ 
służy solidarności wszystkich w warunkach nowoczesnych społeczeństw, należy tę gospodarkę 
rynkową nadal rozwijać i rozciągnąć na takie obszary geograficzne i takie dziedziny życia, które 
dotychczas nie są wolnorynkowo zorganizowane: dla dobra wszystkich, a szczególnie dla dobra 
najbiedniejszych z biednych. Nie są to słowa poparcia dla zwykłej próby zlikwidowania wszelkich 
zasad regulujących tę kwestię, o czym świadczy na wstępie sformułowana myśl, że każda konkurencja 
wymaga właściwych zasad gry, a więc mądrze opracowanych zasad ramowych. 
... Jeśli konkurencja będzie prowadzona jako nieuregulowana „walka wszystkich przeciwko 
wszystkim”, to doprowadzi do stanu, w którym „życie człowieka jest samotne, biedne, niemiłe, 
brutalne i krótkie” (Thomas Hobbes). Ten stan jest dla wszystkich, , również dla przedsiębiorstw 
szczególnie niezadowalający. Dopiero gdy konkurencja jest podporządkowana zasadom gry, może 
rozwinąć swą siłę podnoszącą dobrobyt wszystkich.” 
 
Tp 202/5 z: M. Rainer LEPSIUS: 
   Czy w Unii Europejskiej wykształci się kulturowa tożsamość? 
   w: Pisma o niemieckiej i międzynarodowej polityce 
   (Zeszyt 8,1997), str. 951 
 
...”Decyzje dotyczące podziału, a w szczególności korekt podziału środków należą do najbardziej 
wrażliwych dziedzin polityki, szczególnie w czasach ekonomicznej stagnacji, jeśli nie wręcz regresu. 
Potrzeba do tego kompleksowych systemów kształtowania woli, znajdowania kompromisów... Te 
systemy funkcjonują jak dotychczas na poziomie państw i przy uwzględnieniu specyficznych 
wyobrażeń na temat solidarności, obywatelskich oczekiwań wobec równości i gwarancji opieki 
społecznej. Na socjopolitycznych procesach mediacyjnych między różnymi układami i grupami 
interesów oraz osiągniętych porozumieniach legitymizujących rezultaty tych procesów opierają się 
zarówno prestiż jak i socjopolityczna tożsamość państwa. Im bardziej Unia Europejska materialnie 
interweniuje w te podstawowe procesy społecznej strukturyzacji i samostanowienia albo formalnie 
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ogranicza zdolność działania poszczególnych państw, tym bardziej będzie wciągana do walki o 
podział środków. Staje się przez to nie tylko bardziej upolityczniona ( obywatele stają się bardziej 
aktywni politycznie), ale również  potencjalnie zagrożona pozbawieniem legitymacji prawnej. Dlatego 
UE potrzebuje również rozwoju koncepcji ustaleń dla >przestrzeni socjalnej Europy<, normatywnych 
wyobrażeń dot. europejskiej społecznej solidarności, a więc hierarchii wartości, na której mogłaby się 
wykształcić przy znaczącym wewnętrznym zróżnicowaniu wspólna tożsamość...  
Wraz z przejściem od Wspólnoty Europejskiej do Unii Europejskiej w Europie wzrasta świadomość i 
aktywność polityczna. Z tego wynika nie tylko większe  zapotrzebowanie na praworządność, ale i 
rozwinięcie nowych zasad regulujących funkcjonowanie europejskiego państwa socjalnego. Poprzez 
nie mogłyby się wykształcić społeczno-polityczne i moralne wzorce identyfikacji. Te jednak nie są 
dotąd ani określone ideowo ani przez odpowiednie procedury możliwe do praktykowania. 
 
Tp  202/6 Tony Blair również otrzymuje pochwałę 
   z: „Badische Zeitung” z 21.06.2005 r. (Autor: Peter-Paul WEILER)  
 
„Berlin. Brytyjski premier Tony Blair krytykowany jest jako destruktor Europy, ponieważ zażądał 
zmniejszonych subwencji dla rolnictwa w UE i doprowadził tym samym do niepowodzenia unijnych 
pertraktacji finansowych. Wiodące instytuty badań gospodarczych Niemiec pochwalają jednak 
brytyjskie „No”. 
> Wspólnota wydaje większość pieniędzy w dziedzinach, o których wiadomo, że nic nie wnoszą<, 
krytykuje szef Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) ds. sytuacji handlowej, Alfred 
Steinherr. Inny specjalista, Hubert Gabrisch, dyrektor badań Instytutu Badań Gospodarczych w Halle 
(IWH) ostrzega: „Bez zmian w polityce rolnej cała sprawa zmierza ku końcowi”.  Mówiąc „sprawa” 
ma on na myśli UE i jej budżet subwencyjny. Również Klaus-Jürgen Gern z Kilońskiego Instytutu 
Gospodarki Światowej (IfW) kwestionuje krytykę kierowaną pod adresem Blaira: „To, co pomoże UE 
ekonomicznie, nie zaszkodzi również politycznej jedności.” Jego zdaniem „kontynuacja ekonomicznie 
chybionej polityki  nie doprowadzi do celu tylko przez wzgląd na zjednoczoną Europę”. Również Gern 
uważa, że byłoby „dobrze dla UE i jej wzrostu, gdyby państwa unijne zgodziły się z propozycjami 
brytyjskimi”, ponieważ miliardy wydane na rolnictwo zapewniły tylko niewielkie tworzenie wartości, a 
nie nowe miejsca pracy. Przez nie podrożały warunki wyjściowe bardziej produktywnych branż”. 
 
TP 202/7 Spór o 0,03 procenta 
   z: „Die Zeit” z 8.12.2005 (Autor: Joachim FRITZ-VANNAHME) 
 
...“ Wg wyobrażeń Blaira budżet UE powinien w przyszłości odpowiadać 1,03% unijnej wydajności 
gospodarczej, co do roku 2013 dałoby kwotę 847 Miliardów Euro. W czerwcu szorstko doprowadził 
do odrzucenia luksemburskiej propozycji kompromisu na poziomie 1,06% , dającego w przeliczeniu 
871 miliardów Euro. Od tego momentu Blair głosił: Żadnej redukcji rabatu bez reformy wydatków na 
rolnictwo. O tym nie ma już jednak mowy. 
Blair przemilcza, że ulga dla Brytyjczyków została uzyskana w roku 1984 przez jego poprzedniczkę 
Maggie Thatcher przy użyciu argumentu, że brytyjski przeciętny dochód na osobę jest znacząco niższy, 
niż średni dochód w pozostałych państwach Europy. Wtedy należało więc dodać biednym - i oni też 
otrzymali. W samym bieżącym budżecie na ten rok rabat wynosi 5,4 miliardów Euro. Jednakże w 
międzyczasie Brytania może się już zaliczać do bogatych -i tym samym zmieniła swoją opinię. Dzisiaj, 
mówi Blair, biednym nie trzeba już dawać, lecz można im zabrać więcej.  
Komisja w Brukseli ostrzega, że przy istniejących zasadach budżetowych rabat Brytyjczyków wzrośnie 
do roku 2013 o 31 %, a budżet UE tylko o 11 %. Ponadto wg modelu Blaira niższe wpłaty do Unii 
bogatych członków będą rekompensowane przez biednych nowicjuszy w Unii.” 
 
Tp 202/8 z: Kirsten ENDRIKAT i. in.: Społeczna Dezintegracja 
   Ryzykowne skutki negatywnych odrzucenia społecznego 
   w: Niemiecka sytuacja, Część 1 
   Wyd.: Wilhelm Heitmeyer 
   (Frankfurt n/Menem, 2002), S.38 
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...“ Integracja jednostek spełniających jakieś funkcje w systemie społecznym zmierza do współudziału 
w materialnych i kulturalnych dobrach społeczeństwa. Można ją zapewnić przez dostęp do społecznie 
ważnych podsystemów, takich jak system oświaty i rynek pracy. Ten dostęp ma szczególne znaczenie, 
ponieważ zdobyte tam gratyfikacje są również warunkiem współudziału w konsumpcji towarów i 
korzystania z oferty kulturalnej. Subiektywna ocena szans na współudział w tych dziedzinach jest 
równocześnie zależna od oceny sytuacji gospodarczej jak również rozpoznanego niebezpieczeństwa  
indywidualnej sytuacji ekonomicznej w porównaniu z innymi osobami i / lub grupami społecznymi pod 
względem doznawanych krzywd (dyskryminacji).    
Subiektywne bezpieczeństwo pod względem szans dostępu zależy tym samym od przeżytych zagrożeń, 
np. od bezrobocia lub przykrych warunków zatrudnienia, faktycznie doznanych wzlotów i upadków jak 
również socjalnego zabezpieczenia np. w przypadku choroby lub na starość. W ramach integracji z 
systemem społecznym nie tylko sytuacja materialna ma swoje znaczenie. Również aspekty społeczne są 
ważne, przede wszystkim te w życiu zawodowym, ale również w prywatnym otoczeniu doświadczone 
uznanie z powodu zajmowanych stanowisk, ról i obszarów działania, a także subiektywne zadowolenie 
z aktualnie wykonywanych czynności. Problemy z dezintegracją występują wtedy, gdy te możliwości 
korzystania są zagrożone strukturalnie, a subiektywnie interpretowane jako utrata uznania.” 
 
Tp 202/9 z: Wilhelm Heitmeyer: 
   Społeczna integracja, bezprawie i etyczno-kulturowe konflikty 
   w: Co rozprasza społeczeństwo? 
   Wyd.: Wilhelm Heitmeyer 
   (Frankfurt n/M 1997), S.633f 
 
„Szczególną jakość tego kryzysu strukturalnego można przedstawić na podstawie faktu, że z 
przeciwności kapitału i pracy powstało rozsprzężenie, które można wykazać na przykładzie 
symbolicznego pojęcia >jobless growth < (dorosnąć jako bezrobotny).  Dotychczasowa filozofia 
ekonomiczna, że >wzrost stwarza miejsca pracy< staje się ostatecznie i jawnie ideologią wzrostu. 
Wzrost nie burzy już bastionów nierówności, lecz zaostrza je przy pomocy zorientowanej na sukces 
polityki. Szczególnie tragicznym efektem jest fakt, że ta nierówność z jej licznymi płaszczyznami 
ekonomicznej, społecznej i kulturowej dezintegracji wzmaga się przede wszystkim w kwitnących 
strefach ekonomicznych. Proces ten przebiega u schyłku XX wieku z zadziwiającą szybkością, która 
skłania socjologa Etzioni do pesymistycznej prognozy dotyczącej systemu politycznego: 
>Demokratyczne społeczeństwo nie wytrzyma tego narzuconego tempa otwarcia rynku<” 
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Gp  202/1     Diagnozy i analizy zdolności działania państwa 

•Globalizacja gospodarki światowej (Warunki 
wyjściowe)  1.2 

•Utrata politycznej zdolności sterowania 
•Coraz częściej występujące niezamierzone efekty 
  działań politycznych 

•Kryzys finansowy państwa opiekuńczego  1.3 
•Wstrzymanie reform jako problem strukturalny  
  w systemach federacyjnych 1.4 
•Walka polityczna na wzór amerykański 1.5 

Symboliczna polityka Negatywna integracja 
ponadnarodowym poziomie (EU) 

 

Rosnąca rozbieżność między 
polityką na scenie i za kulisami Redukcja świadczeń w sferze 

opieki społecznej  
Niemożność regulowania rynku 
pracy 

• Zniechęcenie polityką 
• Coraz mniejsze uczestnictwo obywateli w wyborach 
• Kryzys legitymizacji polityki państwa  

package-dealing1

scape-goating2

2.     Polityczne skutki zglobalizowanej nowoczesności 
 

Zdolność działania państwa 

2.1 

2.2 

2.3 

1 Transakcja wiązana 
2 Szukanie kozła ofiarnego 3.3 

 

 Grafikę Gp  202/1 sporządził Stefan LANGE. Była ona częścią jego wykładu na międzynarodowej konferencji COMCULT w Hildesheim 
18.09.2004. Numerację uzupełniono później. Odnosi się ona do poszczególnych rozdziałów Materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów 
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Gp 202/2 Ekonomiczne, kulturowe, polityczne i socjalne aspekty społecznej dezintegracji 
 
Fenomen 
kryzysowy 

Skutki dla procesów społecznych 
i politycznych 

Reakcje indywidualne i zbiorowe Skutki i reakcje wśród 
imigrantów 

    
 
Kryzys strukturalny 

-   Rozłam 
-   Ekonomiczne wykluczenie 
-   Zaostrzenie różnic społeczno- 
    ekonomicznych 
      

-   Niemoc 
-   Lęk przed upadkiem 
-   Obojętność 
-   Agresywne zachowania  

-   Z powodu niedostatecznej znajomości  
     języka i brakujących kwalifikacji  
     częściej bardziej dotknięci skutkami  
     kryzysu niż  większość społeczeństwa 
-   Rosnąca presja konkurencji 

    
 
Kryzys regulacji 

-   Naruszenie hierarchii wartości  
     utrwalanej dotychczas przez stałą pracę, 
-   Obojętność 
-   Przepaść między pozornym światem  
    ukazywanym przez media , a tym,  
   co dla wielu jest osiągalne 
-   Mentalność łamania tabu w gospodarce 

-   Brak orientacji 
-   Obniżenie progu występowania 
     przemocy 
-   Zanikająca rodzinna socjalizacja dzieci 
-   Agresywny indywidualizm 
-   Uczucie, że zostało się zdradzonym  
    i wyzyskanym 

-   Prawie niemożliwy do kontrolowania 
    wpływ organizacji politycznych  
    i religijnych w społeczeństwie 
    „równoległym“ 
-   Utrwalenie patriarchalnych form  
    porządku społecznego, które częściowo 
    nie są już obowiązujące w kraju  
    pochodzenia 
-   Pogarda dla moralnego relatywizmu 
    społeczeństwa „większościowego“ 
 

    
 
Kryzys lojalności 

-   Wątpliwości co do niezawodności  
     świadczeń opieki społecznej 
-   Zniechęcenie polityką 
-   Słabnąca legitymizacja politycznych  
    rozstrzygnięć 
 
     

-   Liczne próby nadużyć finansowych  
    i podatkowych  
-   Wzrastająca liczba osób 
    nie uczestniczących w wyborach 
-   Zmiana poparcia dla partii - zwrot ku  
    partiom protestu 
 

-   Rosnąca rozbieżność między równością
    wobec prawa a brakiem równości 
    w życiu zawodowym zawodową 
     
-   Większa lojalność wobec państwa  
     pochodzenia niż wobec państwa, 
     w którym przebywają 
      

    
 
Kryzys spójności 

-   Duże odległości między miejscem pracy
    a miejscem zamieszkania obciążają  
    więzi rodzinne (rosnąca liczba  
    rozwodów) 
-   Ograniczenie kontaktów z przyjaciółmi 
    w miejscu zamieszkania, klubach 
    i stowarzyszeniach społecznych 
 

-   Osamotnienie 
-   Presja ciągłej dyspozycyjności 
    i mobilności 
-   Codzienny stres 
-   Spadek gotowości niesienia pomocy 

-   Reaktywacja więzi z ojczyzną 
-   „Samoetnizacja“ i kulturowe  
    odłączenie się od społeczeństwa 
    większości 
-   Wycofanie się w krąg własnej rodziny  
    i krewnych 
    (Małżeństwo z przymusu) 

 
Tabela Gp  202/2 opiera się na schemacie 1 (HEITMEYER, 1997, S. 633), została jednak zmodyfikowana i uzupełniona pewnymi aspektami z MANSEL, 2006, S. 45 i komentarzami  
Stefana LANGE na konferencji COMCULT w Hildesheim 18.09.2004 .  


