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Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski
Poczucie zwi zku z Uni  Europejsk  w nowych krajach cz onkowskich Europy rodkowo-Wschodniej

Przyj cie nowych krajów cz onkowskich do struktur Unii Europejskiej stanowi o ogromne
wyzwanie dla spo ecze stwa zarówno "starej", jak i "nowej" Europy. Po up ywie pi ciu lat od tego
ambitnego aktu politycznego zasadne wydaje si  przyjrzenie temu, jak kszta towa o si  poczucie
zwi zku z instytucjami wspólnotowymi w nowych krajach cz onkowskich. Niniejszy artyku
wykorzystuje dane Eurobarometru do mi dzykrajowego porównania postaw spo ecznych
przyjmowanych wobec UE w Europie rodkowo-Wschodniej. Przez kraje nale ce do tego
regionu rozumie si  tutaj siedem z dwunastu nowych krajów cz onkowskich: Litw , otw ,
Estoni , Polsk , Czechy, S owacj  i W gry. Taki dobór uzasadniony jest przekonaniem, e w
przypadku Rumunii, Bu garii oraz S owenii mamy do czynienia z odmiennym uk adem
regionalnym Europy Po udniowo-Wschodniej, natomiast dwa pozosta e kraje cz onkowskie -
Malta i Cypr - stanowi  w ogóle przypadki odr bne wzgl dem ca ej reszty. Przeprowadzone
analizy koncentruj  si  na dwóch aspektach porówna  mi dzykrajowych. Po pierwsze dokonano
analizy wska ników poczucia zwi zku z Uni  Europejsk  zagregowanych dla poziomu
poszczególnych krajów w kontek cie innych charakterystyk skali makro. W nast pnej kolejno ci
zbadano wewn trzkrajowe uwarunkowania zdiagnozowanych nat e  wska ników makro.

Marek Ka mierczak
Funkcje metafor w relacjach Polski z Uni  Europejsk

W artykule rozwa ane s  wybrane metafory z j zyka polityki. Autor artyku u koncentruje si  na
j zykowym obrazie wiata wy aniaj cym si  z poszczególnych przeno ni. Metafory zaczerpni te
zosta y z wypowiedzi, w których politycy komentowali wst pienie Polski do UE, a tak e
wynikaj ce z tego faktu nast pstwa polityczno-ekonomiczne. Dobór metafor uwarunkowany jest
ich spójno ci  w wyra aniu "fatalizmu dziejowego". Autor artyku u omawia tak e spo eczny
odbiór omawianych wypowiedzi metaforycznych w mediach zagranicznych. G ówna hipoteza
niniejszego artyku u brzmi: znacz cy wp yw na uprawianie polityki wewn trznej oraz zewn trznej
- w perspektywie spo ecznego odbioru kodu j zykowego - ma dobór metafor konstruuj cych
obrazy do wiadczanej rzeczywisto ci. W polskim kontek cie s  to mi dzy innymi metafory
"fatalistyczne", których pola znaczeniowe wyznaczane s  przez poj cia " mierci", "ofiary" oraz
"nieufno ci", a tak e wyra anej poprzez "niepewno ci".

Janusz T. Hryniewicz
Polityka wielokulturowo ci i imigranci. Do wiadczenia pa stw europejskich i wnioski dla Polski

Wielokulturowo  jest rodzajem polityki spo ecznej, która opiera si  na kulturowej neutralno ci
pa stwa. W Europie zachodniej wielokulturowo  wp yn a na kszta t znacznych rodowisk
imigrantów wywodz cych si  z kultur nie europejskich. Z powodu ogromnego dystansu
kulturowego mi dzy spo ecze stwami europejskimi a imigrantami, asymilacja imigrantów okaza a
si  trudniejsza ni  pocz tkowo oczekiwano. W odpowiedzi na t  sytuacj , pa stwa europejskie
zacz y wprowadza  polityk  spo eczn  wielokulturowo ci. W rezultacie, du a ilo  zachowa



imigrantów okaza a si  sprzeczna z prawami cz owieka, lecz spójna z wielokulturowo ci . Obecnie
mo emy zaobserwowa  kontestacj  (ale nie odrzucenie) polityki wielokulturowo ci i nasilenie
postaw antyimigranckich. Istnieje te  tendencja do stopniowego ograniczania wielokulturowo ci
i k adzenia nacisku na prawa cz owieka.


