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Spo ród wa nych spraw, staj cych si  prawdziwymi wyzwaniami dla wspó czesnego
wiata, wymieni  mo na m.in.: tempo i wszechstronno  post pu wiedzy, przeobra enia

demograficzne  i spo eczne, przemiany mentalno ci i obyczajów, utrat  poczucia bezpiecze stwa
politycznego i socjalnego, niszczenie rodowiska naturalnego, dewaluacj  wielu idei i warto ci,
trudno ci z identyfikacj  i odnalezieniem si  w nieprzyjaznym otoczeniu.

W centrum uwagi autorów tekstów zamieszczonych w tym numerze znalaz y si  takie
problemy, jak g ód, b cy jednym z najistotniejszych i najbardziej ponadczasowych zagro
oraz wci  stoj ce przed spo eczno ci  mi dzynarodow  wyzwanie jak temu zapobiec, a tak e
narastaj ce poczucie utraty bezpiecze stwa zarówno przez pojedynczego cz owieka, jak i
poszczególne pa stwa. Dotyczy ono zarówno USA – supermocarstwa, które mimo swej pot gi
nie mo e zapewni  pokoju na wiecie ani  bezpiecze stwa wewn trznego; Polski, która
podejmuj c kontrowersyjn  decyzj  o zaanga owaniu si  w wojn  w Iraku wci  nie znajduje
odpowiedzi na pytanie, czy przyczyni o si  to do umocnienia bezpiecze stwa w asnego i
mi dzy- narodowego; jak i ma ego organizmu politycznego, posiadaj cego wszelkie atrybuty
pa stwa, ale nieuznawanego przez spo eczno  mi dzynarodow . Tyraspol bowiem nie tylko
kompromituje swoj  polityk  Rosj , ale destabilizuje bezpiecze stwo w konfliktogennym
obszarze „bliskiej zagranicy” by ego ZSRR.

Autorzy w swoich opracowaniach zwracaj  szczególn  uwag  na przeciwdzia anie
terroryzmowi  mi dzynarodowemu, ale tak e na konieczno  podj cia wysi ków, zmierzaj cych
do zrozumienia i odnalezienia si  w nowej rzeczywisto ci, kszta towanej przez przemiany w
gospodarce.

Przedmiotem docieka  sta a si  równie  adaptacja, kulturowo odmiennych, imigrantów
do spo ecze stwa przyjmuj cego (na przyk adzie Polaków w Holandii) oraz sposoby
zapewnienia osobom niepe nosprawnym godziwego ycia w poczuciu po yteczno ci spo ecznej,
bezpiecze stwa spo ecznego oraz zadowolenia.

Czy wiat i cz owiek s  przygotowani na nowe wyzwania?

Czy mog  liczy  na solidarno  spo eczno ci mi dzynarodowej?


