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Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 
RORPTPS 

OGÓLNONARODOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
RODZINNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW

REKOMENDACJE DLA POLSKI 

Wprowadzenie 
Zasadniczy charakter rodziny z punktu widzenia demograficzno-społecznego 

określony jest przez funkcję prokreacyjną. Dzięki niej zabezpieczona jest ciągłość 
pokoleń i realizowany podstawowy cel rodziny, którym jest powoływanie do życia 
nowych jednostek. Rodzina pozostaje jedyną grupą społeczną zapewniającą sobie 
kontynuację na drodze biologicznej . Poprzez tę funkcję realizowany jest podsta
wowy proces reprodukcji ludności. Funkcja ta jest umacniana i upowszechniana 
przez politykę społeczną i ruch planowania rodziny oraz przez tworzenie klimatu 
populacyjnego na rzecz posiadania dzieci, wzmacnianego konkretnymi świadcze
niami socjalnymi narodu209

. 

W związku z powyższym niezwykle istotną kwestią dla każdego państwa wy
daje się być realizacja efektywnej polityki rodzinnej. Społeczne zainteresowanie 
dziećmi wynika z faktu, iż stanowią one o potencjale przyszłych zasobów pracy. 
Jest to niezbędny czynnik ekonomicznego rozwoju każdego państwa. Rola rodziny 
w procesach rozwoju ma wymiar ilościowy i jakościowy oraz wynika z pełnionych 
przez nią społecznych funkcji: prokreacyjnej - decydującej o rozwoju ilościowym 
i strukturze ludności; wychowawczej i socjalizacyjnej mających znaczenie dla 
tworzenia i rozwoju kapitału ludzkiego. Uzasadnia to potrzebę prowadzenia polity
ki demograficznej, która zapewniać będzie co najmniej reprodukcję prostą ludno
ści . Ważne jest ukazanie jakimi instrumentami (prawnymi, ekonomicznymi) pań
stwa prowadzą politykę rodzinną. Ocena efektywności ekonomicznych instrumen
tów polityki rodzinnej (w tym m.in. pieniężnych świadczeń rodzinnych) jest klu
czowym jej elementem. Efektywna polityka rodzinna powinna również zapewniać 
wolny wybór modelu rodziny, a przede wszystkim wolny wybór każdemu z obojga 
rodziców, czy chce kontynuować pracę zawodową po założeniu rodziny oraz spo
sób opieki nad dzieckiem. Ów wolny wybór ucieleśniony jest w prawie kobiet do 
samodecydowania, czy chcą łączyć posiadanie dzieci z dalszym rozwijaniem karie
ry zawodowej. Taki system wspierania rodzin jest z jednej strony szansą dla dyna
miki demograficznej i ekonomicznej kraju, z drugiej zaś strony dowodem, że ak
tywność zawodowa kobiet nie musi być hamulcem dla decyzj i prokreacyjnych. 

209 A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle wybranych krajów UE, Wyd. 
Politechniki Radomskiej, Radom 2012, s. 6. 
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Rytm demograficzny społeczeństwa zdeterminowany jest postawami rodziciel
skimi kształtującymi się w rodzinie. Decyzje prokreacyjne zapadają właśnie w rodzi
nie, gdy są ku temu warunki. Z tego też punktu widzenia zadaniem polityki rodzinnej 
jest tworzenie warunków sprzyjających umocnieniu i rozwojowi rodziny. Wynika 
stąd potrzeba podjęcia kompleksowych przedsięwzięć socjalno-ekonomicznych 
i oświatowo-wychowawczych popularyzujących korzystne procesy demograficzne 
w polityce ludnościowej. 

Ogólnie biorąc, przez te kompleksowe działania oraz przez politykę ludnościową 
należy rozumieć kompleks zagadnień dotyczących postawy państwa i jego oddzia
ływania na zjawiska związane z liczbą i wzrostem ludności oraz (rzadziej) jej ce
chami strukturalnymi. W przeszłości, do najnowszych czasów, poza nielicznymi 
wyjątkami, polityka ludnościowa opierała się na fundamentalnym założeniu, że po
tęga państwa i jego dobrobyt zależą od zasobów demograficznych, głównego zagro
żenia upatrywano zwłaszcza w agresji zewnętrznej , czemu najlepiej można było się 
przeciwstawić za pomocą własnej licznej armii. Współczesne procesy demograficz
ne, których emanacją stała się eksplozja ludnościowa, spowodowały zwrot, zmianę 
tej perspektywy ku dążeniu do zrównoważenia zasobów ludnościowych poszczegól
nych państw z ich potencjałem materialnym, finansowym i technologicznym. 
W przypadku wielu krajów obejmujących swym zasięgiem większość obecnej lud
ności Ziemi oznacza to skupienie się polityki ludnościowej na wysiłkach zmierzają
cych do kontroli wzrostu demograficznego, głównie za pomocą programów „plano
wania rodziny'', czy regulacji urodzeń210• 

Polityka ludnościowa może być skonkretyzowana, gdy zostaną sformułowane 
jej cele. Wówczas bowiem porównanie tych celów ze stanem rzeczywistym zja
wisk demograficznych, będących ich odniesieniem, pozwoli na zidentyfikowanie 
zadań polityki. To z kolei umożliwia odpowiedź na pytanie, czy polityka ma być 
pasywna, niewymagająca podjęcia nowych działań lub zastosowania dodatkowych 
instrumentów, czy też aktywna. 

Osłabienie tempa wzrostu demograficznego można w praktyce osiągnąć, dążąc 
do obniżenia rozrodczości lub osłabienia imigracji netto (lub wzmocnienia imigra
cji netto). Gdyby w grę wchodziło zadanie podwyższenia tempa wzrostu, to sfera 
możliwych działań uległaby poszerzeniu; oprócz zwiększenia rozrodczości oraz 
wzmocnienia imigracji (lub osłabienia emigracji) można byłoby rozważyć działa
nia na rzecz obniżenia umieralności . 
Nie ulega wątpliwości, że polityka ludnościowa, której zagadnienia są podejmo
wane przez demografów wymagają pogłębionej wiedzy o procesach ludnościo
wych, stanowi niezwykle złożony przedmiot analityczny i praktyczny. Ponadto jest 
ona integralnie powiązana z innymi politykami państwa, a niekiedy napotyka ogra
niczenia wynikające ze zobowiązań międzynarodowych państwa. Polityka ludno
ściowa najsilniej związana jest z polityką socjalną zwłaszcza w zakresie pomocy 

210 M. Okólski, Demografia - Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 88. 
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samotnym matkom (ojcom) lub rodzicom obarczonym licznym potomstwem, także 
polityką ochrony zdrowia, rynku pracy, edukacyjną, regionalną i innymi. 

Podstawowe cele i zadania polityki ludnościowej , wynikają więc z analizy 
przeszłości stosunków ludnościowych, następstw wzrostu liczebnego, zwłaszcza 
z wzajemnych związków oraz zależności przebiegu procesów demograficznych, 
społeczno-ekonomicznych. Zasadniczo jednak polityka ludnościowa jako segment 
demografii powinna być dostatecznie elastyczna, by mogła w porę dostosować się 
do zmian sytuacji demograficznej, ekonomicznej, społecznej i polityc~ej danego 
kraju. Równocześnie niezbędne są pewne elementy stabilizacji w trendach długo
okresowych, korzystnych dla społeczeństwa i gospodarki narodowe/ 11

• 

Na poziom płodności wpływa wiele czynników, a wśród nich: emancypacja 
kobiet, ich poziom wykształcenia, stopień aktywności zawodowej, dostępność 
środków antykoncepcyjnych, możliwość przerywania ciąży. Rodności nie sprzyjają 
trudności mieszkaniowe, kosztowna opieka zdrowotna, niedorozwój usług ułatwia
jących życie kobietom (zwłaszcza pracującym). Z drugiej stron zasiłki macierzyń
skie i wychowawcze, system urlopowania i inne elementy polityki wspierania ro
dzin przez państwo - mają stanowić zachętę do rodzenia i wychowywania dzieci. 
Stosowane w praktyce środki polityki ludnościowej wpływają w określony sposób 
na zmiany norm i postaw dotyczących macierzyństwa. Mogą one sprzyjać godze
niu jej z innymi społecznymi funkcjami kobiet, stanowić zachętę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących rodzenia bądź wywoływać zachowania i skutki odwrotne. 
W tym objawiają się główne cechy polityki pronatalistycznej lub antynatalistyczne/'2• 

1. Sytuacja demograficzna we współczesnym świecie- stan istniejący i prognozy 

Współczynnik dzietności (ang. Total Fertility Rate - TFR) określa jaka liczba 
urodzeń dzieci przypada na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Nazy
wany jest on czasami poziomem płodności. Przyjmuje się, że aby wystąpiła pełna 
zastępowalność pokoleń współczynnik ten musi wynosić między 2,10 a 2,15. 

Na świecie współczynnik ten utrzymuje się mniej więcej na poziomie 2,4 (chociaż 
powoli spada), co oznacza, że populacja ludzka jako całość wciąż się rozrasta. W uję
ciu regionalnym sytuacja ta wygląda zgoła inaczej. Za najpłodniejszy region na świecie 
można uznać niewątpliwie Afrykę Subsaharyjską. Na jedną kobietę przypada tam ok. 
pięcioro dzieci, co omacza, że jest on dwukrotnie wyższy niż średnia światowa. Dru
gie miejsce pod względem wysokości tego wskaźnika zajmuje Azja Południowa (In
die, Nepal, Bhutan, Bangladesz, Sri Lanka i Malediwy), gdzie wynosi on ok. 2,7. Nie
wiele niższy poziom płodności występuje na Środkowym Wschodzie i w Afryce Pół
nocnej, czyli krajach zdominowanych przez wyznawców islamu - również ok. 2,7. 
W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach współczynnik dzietności wynosi ok. 2,25. Po-

211 E.Z. Zdrojewski, Podstawy demografii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły ln:t.ynierskiej 
w Koszalinie, Koszalin 1995, s. 130. 
212 Tamże, s. 134. 
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zostałe regiony znajdują się już poniżej poziomu pełnej zastępowalności pokoleń: 
Ameryka Północna- 2,05, Azja Wschodnia i Pacyfik- 1,8, Europa i Azja Środkowa -
1,71 . Warto zaznaczyć, że ten ostatni region, pomimo najniższego poziomu płodności, 

powinien w najbliższym czasie powiększyć swoją dzietność. Pozostałe regiony czeka 
odwrotna tendencja. Jeżeli chodzi o średnią długość życia dominuje Japonia (82,7), 
a zaraz po niej Australia (81,4). Na wysokich miejscach znalazły się również Kanada 
(80,5), Południowa Korea (80,0) i Stany Zjednoczone (78,0). Mimo natomiast najwyż
szego współczynnika dzietności w Afryce Subsaharyjskiej - występuję tu najniższa 
przewidywana średnia długość życia (51,2). 

Tabela I. Współczynnik dzietności i przewidywana długość życia w 1990 i 2009 roku na świecie 

Współczynnik dzietności Przewidywana średnia długość 
(liczba urodzeń na kobietę) życia (w latach) 

1990 2009 1990 2009 

EU-27 1,59 79,7 

Argentyna 2,90 2,25 72,1 75,3 

Australia 1,86 1,93 77,5 81,4 

Brazylia 2,60 1,90 67,3 72,2 

Kanada 1,69 1,65 77,8 80,5 

Chiny 2,01 1,64 69,9 72,7 

Indie 3,72 2,73 59,0 64,2 

Indonezia 2,90 2,19 63,1 67,9 

Japonia 1,48 1,32 79,5 82,7 

Południowa Korea 1,70 1,29 72,9 80,0 

Meksyk 3,19 2,41 71,8 76,2 

Rosja 1,55 1,44 66,6 67,7 

Arabia 5,45 3,03 69,6 73,1 

Południowa Afryka 3,34 2,55 6 1,2 51,2 

Turcja 2,90 2,15 64,4 73,0 

Stany Zjednoczone 1,99 2,07 75,6 78,0 

Świat 3,04 2,52 64,4 67,9 
Źródło: Dane z 2012 roku - Europe in Figures - Eurostat Yearbook 2012, s. 116 

Z analizy danych dotyczących regionów można wyciągnąć wnioski, które po
jawiają się przy badaniu wszystkich innych współczynników demograficznych, 
a mianowicie, że wzrost poziomu populacji dotyczy obecnie przede wszystkim 
krajów najmniej rozwiniętych (dobitnym przykładem jest tutaj Afryka Subsaharyj
ska - najbiedniejszy region świata). Z kolei kraje bogatsze charakteryzuje niepełna 
zastępowalność pokoleniowa i nieuniknione starzenie się społeczeństwa, co wyni
ka z innego modelu rodziny dominującego w tych krajach. 
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Wykres 1. Prognoza liczby urodzeń przypadająca na jedną kobietę na świecie 
Źródło: http://www.prognostic.pl/-/wspolczynnik-dzietnosci-na-swiecie 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę współczynnik dzietności w Polsce możemy za
uważyć, że o ile jeszcze na przełomie lat 90. i 80. XX wieku wynosił on 2,05, 
o tyle od 1992 roku zaczął on gwałtownie spadać i w 2003 osiągnął 1,22. Dla 
porównania sąsiednie Niemcy, podawane często jako przykład szybko starzejącego 
się społeczeństwa, miały w tamtym roku współczynnik dzietności na poziomie 
1,35. Polska tendencja odwróciła się i od tego czasu dzietność w Polsce wzrasta 
(jest to pokłosie wejścia w wiek rozrodczy pokolenia przełomu lat 80. i 90. XX 
w.). Wciąż jednak pod tym względem znajdujemy się poniżej średniej w całej Unii 
Europejskiej . 

EU-27 Rest of 

7,2% \ urope (1) 
3.3% 

Oceania \ 

0,5% \ 

Northem \ 

5.0% 

Latin America / 
& the Caribbean.../ 

8.6% 

15,2% 

Asia 
60,3% 

Wykres 2. Europejska populacja w porównaniu ze światową 
Źródło: Dane z 2012 roku - Europe in Figures - Eurostat Yearbook 2012, s. 108 
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2. Światowy demograficzny kryzys - realia 

Przedstawione zestawienie krajów świata (224 kraje) pokazuje, że tylko 107 
.krajów na świecie posiada współczynnik dzietności na poziomie zastępowalności 
pokoleń. Najwyższy współczynnik występuje w Nigerii (7.03), najniższy natomiast 
w Singapurze (0.79). Krajem, który kończy listę współczynnika na poziomie zastę
powalności pokoleń jest Sri Lanka (2.15). Pozostałe 117 krajów na świecie nie 
posiada współczynnika dzietności na poziomie zapewniającym reprodukcje prosta 
ludności. 

Tabela 2. Współczynnik dzietności - porównanie krajów świata w 2013 r. 

I Nigeria 7.03 36 Mauretania 4.15 

2 Mali 6.25 37 Wschodnia Sahara 4.15 

3 Somalia 6. 17 38 Ghana 4.12 

4 Uganda 6.06 39 Sudan 4.05 

5 Burkina Faso 6.00 40 Kamerun 4.00 

6 Burundi 5.99 41 Gambia 3.98 

7 Zambia 5.81 42 Komory 3.93 

8 Afganistan 5.54 43 Kenia 3.76 

9 Południowy Sudan 5.54 44 Wybrzeże Kości 3.73 

IO Angola 5.49 Słoniowej 

li Republika Kongo 5.49 45 Zimbabwe 3.58 

12 Mozambik 5.34 46 Irak 3.50 

13 Nigeria 5.31 47 Vanuatu 3.47 

14 Etiopia 5.31 48 Tonga 3.46 

15 Malawi 5.26 49 Wyspy Salomona 3.44 

16 Timor-Lesie 5.22 50 Jordan 3.32 

17 Benin 5.13 51 Papua-Nowa Gwinea 3.31 

18 Tanzania 5.0 1 52 Wyspy Marshalla 3.29 

19 Gwinea 4 .99 53 Filipiny 3.10 

20 Demokratyczna Repub- 4.95 54 Gwatemala 3.08 

21 Liberia 4 .92 55 Belize 3.08 

22 Sierra Leone 4.87 56 Tuvalu 3.06 

23 Wyspy św.Tomasza 4 .81 57 American Samoa 3.04 

i Książęca 58 Samoa 3.03 

24 Czad 4 .80 59 Nauru 2.98 

25 Gwinea Równikowa 4 .74 60 Laos 2.98 

26 Ruanda 4 .71 61 Suazi 2.96 

27 Senegal 4.61 62 Pakistan 2.96 

28 Togo 4.58 63 Honduras 2.94 

29 Gabon 4.52 64 Zachodni Brzeg 2.91 

30 Republika 4.52 65 Egipt 2.90 

31 Gaza Strip 4.41 66 Haiti 2.88 

32 Guinea-Bissau 4.37 67 Boliwia 2.87 

33 Madagaskar 4.36 68 Oman 2.86 

34 Jemen 4.27 69 Lesotho 2.83 
35 Erytrea 4.25 70 Tadżykistan 2.80 



132 

I 71 Algeria I 2.78 116 Grenlandia 2.08 
72 Syria 2.77 117 Francja 2.08 
73 Kambodża 2.72 118 Bhutan 2.07 
74 Kirgistan 2.71 119 Dominikana 2.06 
75 S fcderowanc Stany 2.68 120 Nowa Zelandia 2.06 

Mikronezji 
76 Izrael 2.65 
77 Kiribati 2.63 

121 Stany Zjednoczone 2.06 

122 Mariany Północne 2.05 

123 Surinam 2.04 
78 Malezja 2.61 
79 Kuwejt 2.56 

80 Dżibuti 2.55 

124 Antigua and Barbuda 2.04 

125 Nikaragua 2.03 

126 Nowa Kaledonia 2.02 
81 Indie 2.55 
82 Fidżi 2.54 

127 Tunezja 2.01 

128 Irlandia 2.01 
83 Bangladesz 2.50 

84 Guam 2.41 
129 Paragwaj 2.01 

130 Salwador 1.99 
85 Botswana 2.41 131 Korea Północna 1.99 
86 Panama 2.40 

87 Wyspy Owcze 2.39 

88 Dominikana 2.39 

89 Republika Zielonego 2.39 
Przylądka 

90 Kazahstan 2.38 

91 Zjednoczone Emiraty 2.37 
Arabskie 

132 Bahamy 1.97 

133 Polinezja Francuska 1.97 

134 Bermudy 1.96 

135 Wyspa Man 1.95 

136 Gibraltar 1.93 

137 Azerbejdżan 1.92 

138 Katar 1.92 

92 Wenezuela 2.37 139 Kostaryka 1.91 

93 Nepal 2.36 140 Wielka Brytania 1.90 

94 Namibia 2.33 141 Seszele 1.89 

95 Ekwador 2.33 142 Is landia 1.88 

96 Wyspy Cooka 2.31 143 Wietnam l.87 

97 Argentyna 2.27 
98 Peru 2.25 

144 Saint Vincenti 1.87 
Grenadyny 

99 Meksyk 2.25 
100 Afryka Południowa 2.25 
101 Gujana 2.21 

102 Surma 2.21 
103 Arabia Saudyjska 2.21 
104 Indonezja 2.20 
105 Mongolia 2.18 
106 Maroko 

145 Urugwaj 1.86 

146 Iran l.86 

147 Kajmany 1.86 

148 Chile 1.85 

149 Aruba 1.84 

150 Uzbekistan 1.83 

151 Brunei 1.83 

152 Bahrain 1.83 

107 Sri Lanka 2.15 
108 Turkmenistan 2.12 

153 Brazylia 1.81 

154 Holandia 1.78 

109 Grenada 2. 12 
155 Saint Kins i Nevis 1.78 

110 Turcja 2.10 
Ili Kolumbia 2.10 
112 Libia 2.09 
113 Sint Maarten 2.09 
114 Jamajka 2.09 
115 Curacao 2.09 

156 Malediwy 1.78 

157 Mauritius 1.78 

158 Saint Lucia 1.78 

159 Norwegia 1.77 

160 Wyspy Dziewicze l.77 

161 Luxemburg 1.77 
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162 Australia 1.77 194 Gruzja 1.46 

163 Wallis i Futuna 1.77 195 Cypr 1.46 

164 Liban 1.75 196 Kuba 1.46 

165 Anguilla 1.75 197 Chorwacja 1.45 

166 Finlandia 1.73 198 Estonia 1.45 

167 Dania 1.73 199 Bułgaria 1.43 

168 Palau 1.72 200 Niemcy 1.42 

169 Trinidadi Tobago 1.71 201 Austria 1.42 

170 Turks i Caicos 1.70 
171 Liechtenstein 1.69 
172 Barbados 1.68 
173 Szwecja 1.67 
174 Jersey 1.66 
175 Tajlandia l.66 
176 Belgia 1.65 
177 Puerto Rico 1.64 
178 Rosja 1.61 
179 Macedonia 1.59 
180 Kanada 1.59 
181 Wyspa Swiętcj Heleny, 1.57 

202 Serbia 1.41 
203 Wiochy 1.41 
204 Węgry 1.41 
205 Grecja 1.40 
206 Armenia 1.39 
207 Słowacja 1.39 
208 Japonia 1.39 
209 Andora l.37 
210 Łotwa 1.34 
211 Słowenia 1.32 
212 Polska 1.32 
213 Rumunia 1.31 

Wyspa Wniebowstąpie- 214 Republika Czeska 1.29 
nia i Tristan da Cunha 215 Ukraina 1.29 

182 Saint Pierrei Miquelon 1.55 216 Montserrat 1.28 
183 Mołdawia 1.55 217 Litwa 1.28 
184 Chiny 1.55 218 Bośnia i Hercegowina 1.25 
185 Guernsey 1.54 219 Korea Poludniowa 1.24 

186 Malta 1.53 220 Brytyjskie Wyspy 1.24 
187 Szwajcaria 1.53 Dziewicze 

188 Monako l.51 221 Hong Kong l.11 

189 Portugalia l.51 222 Tajwan l.11 

190 Albania 1.49 223 Makau 0.93 
191 Hiszpania 1.48 224 Singapur 0.79 
192 San Marino 1.48 
193 Białoruś 1.46 

Zrodlo: https://www.c1a.gov/ l1brary/publ1cat10ns/ the-world-factbook/ 

Polska ze współczynnikiem dzietności 1,32 dziecka na kobietę zsunęła się 

w globalnych statystykach na trzynastą pozycję od końca. Tak odległego miejsca 
Polski na tle reszty świata nie sposób wytłumaczyć, jak chcą niektórzy, ogólno
światowym trendem starzenia się społeczeństwa czy spadkiem prokreacji w kra
jach rozwiniętych. Przy obecnym niskim wskaźniku dzietności nasz docelowy 
potencjał ludności odpowiada ludności państwa Nauru213

, które zajmuje czternaste 
miejsce od końca na liście Factbooka pod względem liczby ludności. Wynika 
z tego, że przy obecnej tendencji urodzeń liczba Polaków będzie coraz szybciej 

213 p . 
anstwo Nauru to wysepka na Oceanie Spokojnym o obszarze 21 km kwadratowych. 
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spadać. Według danych ONZ, w 2100 r. Polaków będzie 17 mln, a cała ludność 
Europy Wschodniej skurczy się z 300 mln do 120 milionów. 

Niesłychany „skurcz demograficzny" na świecie coraz wyraźniej odbija się na 
gospodarce i życiu społecznym krajów. Niedostatek podatników destabilizuje 
inanse publiczne, powiększając ich chroniczny deficyt. Brak płatników składek 
emerytalnych źle wpływa na system ubezpieczeń społecznych, który trzeba podpie
rać dotacjami z budżetu i pożyczkami w bankach. Starzejąca się populacja sprawia, 
że system opieki zdrowotnej pęka pod naporem pacjentów. Malejąca liczba dzieci 
skutkuje zamykaniem szkół i uczelni. Wraz z ubytkiem młodych znikają miejsca 
pracy, spada popyt na różnorakie usługi, za to rośnie zapotrzebowanie na drogie 
zabiegi medyczne i opiekę nad osobami starszymi. 

Brak dopływu młodych na rynek pracy wkrótce zacznie odbijać się także na 
sektorze prywatnym, zmniejszając jego innowacyjność, konkurencyjność i zdol
ność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Rozwiązaniem tej sy
tuacji zajmują się polityki prowadzone na rzecz rodzin w poszczególnych krajach 
świata. 

3. Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej 

Dyskusje nad polityką społeczną, w tym rodzinną, zapoczątkowano w latach 
40. XX wieku. Wówczas po raz pierwszy użyto sformułowania polityka rodzinna. 
Od tego czasu powstało wiele jej definicji. Tradycyjnie zorientowana była przede 
wszystkim na rodzinę z dziećmi. Również i dziś potomstwo traktowane jest jako 
„najważniejsze dobro przyszłości" i stanowi kryterium dla określenia typu rodziny 
- podmiotu zainteresowania polityki. Obecnie coraz częściej mówi się również 
o potrzebie poszerzenia grona jej adresatów o starszych. Przemawiają za tym pro
cesy starzenia się ludności i ich konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. 

Wciąż można się dziś spotkać, chociaż coraz rzadziej, z wątpliwościami co do 
potrzeby prowadzenia tego typu polityki . Nie można jednak zapominać o roli ro
dziny, w której przychodzimy na świat i wzrastamy. Zmiany wewnątrz niej, jej 
funkcji, relacji z innymi instytucjami mają wpływ na całe społeczeństwo. Nic 
dziwnego, że jesteśmy zainteresowani losami rodzin w ogóle. Przejawem owej 
troski jest właśnie tworzenie polityki rodzinnej . 

Narodowa polityka rodzinna kształtuje się pod wpływem uwarunkowań demo
graficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych charakterystycznych dla 
danego kraju. Wpisuje się, jako polityka społeczna, w konkretny model welfaresta
te. G0sta Esping Andersen, biorąc jako kryterium dominujący podmiot odpowie
dzialny za społeczny porządek - rynek, rodzinę (jednostki), państwo - podzielił 
modele na: liberalny, konserwatywny i socjaldemokratyczny. Często dodaje się do 
tej klasyfikacji model „południowoeuropejski". 
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3.1. Model afrykański - RP A 

Afryka, podobnie jak wszystkie inne kultury, znajduje się pod bardzo silnym 
wpływem szybko rozwijającej się cywilizacji industrialnej. W zależności od zaso
bów majątkowych i dostępu do mediów pewne rejony ulegają tym wpływom szyb
ciej, inne ciągle opierają się nadchodzącym zmianom. W Afryce podział ten wy
raźnie zaznacza się między terenami wiejskimi, a aglomeracjami miejskimi. 

Podobnie jak na całym świecie, ludzie mieszkający w miastach szybko i często 
bezkrytycznie przejmują nowe zwyczaje, zniekształcając tradycję przekazywaną 
przez rodzinę. Z tego powodu sposób życia w dzisiejszych dużych miastach Tan
zanii przypomina życie Europejczyków. Dotyczy to również dzieci, sposobu ich 
wychowania i miejsca, jakie zajmują w hierarchii społecznej. Dlatego, aby sięgnąć 
do głębokich tradycji i zrozumieć miejsce dziecka w społeczeństwie o tradycjach 
rdzennie afrykańskich, trzeba skupić się na obyczajach panujących do dzisiaj na 
wsiach. Afryka jako całość jest kolebką różnych kultur. Cały kontynent podzielony 
jest na wiele państw, a każde z tych państw jest niespójne etnicznie i kulturowo. Na 
przykład w Tanzanii żyje łącznie 128 grup etnicznych o różnej bazie kulturowej. 

Model afrykański opiera się na następujących wartościach214 : 
- W kulturach i tradycji Afryki rodzina jest postrzegana jako najważniejsza 

w życiu człowieka. Kluczową rolę w rodzinie odgrywają dzieci. Za dziecko 
uważany jest każdy, kto mieszka z rodzicami, jest od nich zależny i nie ma 
współmałżonka. Jak wiadomo, w wielu kulturach afrykańskich propagowa
ne jest wielożeństwo. Do dzisiaj liczba żon i dzieci świadczy o potędze 
i zamożności rodziny, ale przede wszystkim o potędze i sile ojca jako jed
nostki, będąc znaczącym znakiem jego męskości; 

- Małe dzieci wcześnie zaczynają uczyć się podstawowych prac wykonywa
nych przez rodziców. Proporcjonalnie do swoich możliwości, siły i rozwoju 
zaczynają pomagać w codziennym życiu domowników. W rodzinach rybac
kich uczą się wszystkiego, co związane z połowem ryb: wiązania i napra
wiania sieci, czyszczenia ryb, pływania, kierowania łodzią. W rolniczych -
pracując z rodzicami na farmach, poznają tajniki uprawy ziemi i doglądania 
trzody. Dzięki temu odciążają przy pracy dorosłych i stopniowo przejmują 
spuściznę rodzinną. Wraz z wiekiem początkowo podobna rola dziewczynek 
i chłopców zaczyna się różnicować. Dziewczynki więcej czasu spędzają 
w domu, z kobietami. Zajmują się pracami związanymi z utrzymaniem do
mu i przygotowywaniem posiłków. Natomiast chłopcy wraz z narastaniem 
obowiązków i ilości wykonywanej pracy zyskują siłę fizyczną i częściej 
przebywają z mężczyznami. 

- Wielodzietność - bardzo ważną rolą afrykańskich dzieci jest niesienie po
mocy rodzicom na starość. Od małego w dzieciach pokłada się nadzieje, że 
w przyszłości będą dbały o swoich rodziców. Stopniowo przejmują coraz 

214 
http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/familypolicies 
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więcej obowiązków, aż zgodnie z zegarem biologicznym z synów sami stają 
się ojcami. Przekazują na następne pokolenie wiedzę · i mądrość, którą 
otrzymali od rodziców. Stają się głowami rodzin i podporą dla najstarszych 
żyjących krewnych. Aby mieć pewność, że tak się stanie, Afrykańczycy sta
rają się mieć jak najwięcej dzieci. 

- W rozwiniętych afrykańskich miastach społeczeństwa upodabniają się do 
ludności miast europejskich, szybko przystosowując się do zmian, jakie nie
sie cywilizacja. Warunki mieszkaniowe oraz finansowe znacznie ograniczają 
liczbę posiadanych dzieci. Zmieniają się też priorytety, na czym cierpi daw
ny modeł rodziny. 

Wartości dotyczące życia rodzinnego przejawiają się w procesach formowania 
się i funkcjonowania rodziny; procesy te można następująco scharakteryzować: 

- Wielka Rodzina - Jedną z najbardziej praktykowanych wartości jest „wielka 
rodzina". Składa się ona nie tylko z biologicznych rodziców, lecz także 
z dziadków, wujków, ciotek, kuzynów i innych, przynależących do linii 
drzewa rodzinnego, żyjących często w tej samej wiosce; 

- Ojciec jest głową rodziny; 
- Rodzina w tradycji afrykańskiej jest święta, ponieważ w niej odbija się do-

skonała jedność istnienia; 
- Harmonijne współżycie z naturą jest również uważane za świętość. Takie 

wydarzenie jak nadanie dziecku imienia, zawarcie związku małżeńskiego, 
śmierć zobowiązują do uczestnictwa całą wielką rodzinę. W ich trakcie od
prawia się specjalne obrzędy. Tradycyjna rodzina dąży do zachowania 
i przestrzegania naturalnych struktur; 

- Wszystko jest podzielone według płci, wieku i pozycji starszeństwa. Wielka 
rodzina jest odpowiedzialna za utrzymanie i wychowanie wszystkich dzieci. 
Stara się o ziemię pod uprawę, troszczy się o społeczną, psychiczną i fizycz
ną ochronę wszystkich członków. Określa społeczne i moralne normy i bro
ni obyczajów i tradycji oraz przygotowuje do dorosłości; 

- Dzieci są bardzo wielkim dobrem dla Afrykańczyka. W rzeczywistości mał
żeństwo zawiera się aby mieć jak najwięcej dzieci. Afrykańczycy obliczają 
działanie błogosławieństwa według liczby urodzonych dzieci. Im więcej, 
tym błogosławieństwo mocniejsze. 

Najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem Afryki jest Republika Afryki Po
łudniowej. Kraj ten boryka się z wieloma problemami społecznymi takimi jak: 
wysoka przestępczość, najwyższy na świecie procent osób zarażonych wirusem 
HIV, czy tez niedopasowanie wykształcenia siły roboczej do rynku pracy kraju 
rozwiniętego (nastawionego na usługi). Mimo, że kraj nie posiada jednej instytucji 
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odpowiadającej za politykę rodzinną, posiada o wiele bardziej rozwinięty system 
zasiłków społecznych niż reszta krajów Afryki215 . 

W ramach polityki rodzinnej obywatele RP A mogą otrzymać miedzy innymi: zasi
łek wychowawczy, zasiłek dla rodziców zastępczych, wsparcie wychowania dziecka. 

3.2. Model amerykański - Stany Zjednoczone 

USA jest jedynym krajem, w którym rodzi się najwięcej dzieci. Amerykanie 
rodzą najwięcej dzieci od 1971 r. Po raz pierwszy od 36 lat wskaźnik dzieci na ko
bietę osiągnął w USA 2,1 , co oznacza, że nawet bez imigrantów Amerykanów przy
bywa. A ponieważ imigracja - legalna i nie - jest wysoka, ludność USA zwiększa 
się w wielkim tempie. 

Model amerykański opiera się na następujących wartościach: 
- W stosunku do zakresu i poziomu wsparcia oferowanego przez polityki ro

dzinne Francji, Niemczech i we Włoszech, w USA istnieje niski poziom za
angażowania politycznego na rzecz dobra rodziny, brakuje nawet gwarancji 
bezpłatnego urlopu dla wszystkich pracowników; 

- Amerykańska polityka rodzinna nie jest rozbudowywana, bo amerykańskie 
władze dochodzą do wniosku, że pracujące rodziny nie potrzebują wsparcia: 
59 procent kobiet z dziećmi poniżej jednego roku są zatrudnione, a nawet 
wśród rodzin (małżeństwa, pary, 51 procent to pracujący żywiciele rodzi
ny216. 55 procent rodzin umieszcza swoje najmłodsze dziecko w niewyspe
cjalizowanych domach opieki rodzicielskiej217. 

- Stany Zjednoczone pozostają anomalią w stosunku do tradycyjnego małżeń
stwa. Ale czy to w przypadku tradycyjnego małżeństwa czy związku konku
binatowego Amerykanie nadal zawierają związki w znacznie szybszym 
tempie niż prawie we wszystkich innych zaawansowanych krajach uprzemy
słowionych Zachodu218. Stawka wynosi około 8,4 małżeństwa na 1000, 
wskaźnik znacznie wyższy niż w krajach Europy; 

- Federalne przepisy nie pozwalają na homoseksualne małżeństwa i nie dają 
żadnego statusu prawnego partnerom konkubinatu - w 1996 roku, politycz
nie konserwatywna partia Defense of Marriage Act wyraźnie określiła ter
miny „małżeństwo" i „współmałżonek" stosując je tylko do jednego męż
czyzny i jednej kobiety; 

215 Report Approaches to Family Policies: A Profile of Eight Countries, Division for Social Policy 
and Development Department of Economic and Social Affairs United Nations, New York 2000. 
216 T. Lewin, "Nowa Majority: Families with Two Parents Who Work". New York Times late edi
tion. 24 Oct. 2000: A. 20. 
217 D.M. Blau, The Child Care Problem: An Economic Analysis. New York: Russell Sage Founda
tion, New York 2001 , s. 69. 
218 S.B. Kamerman, "Gender and Family Structure Changes in the Advanced Industrialized West: 
Implications for Social Policy". Poverty, Jnequality and the Future of Social Policy: Westem States in 
the New World Order. Eds., New York 2003, ss. 231-232. 
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Stan Vermont, jednak uchwalił własne prawa cywilne i w 2000 r., zapewnił 
uprawnionym parom homoseksualnym prawne uznanie związku cywilnego, 
przyznając takie same korzyści, ochronę, prawa i obowiązki jakie są przy
znawane małżonkom w tradycyjnym małżeństwie219. 

- Wzrost roli konkubinatu nawet w stanach, gdzie męsko-żeńska kohabitacja 
od 1990 r. była nielegalna tj., Floryda, Michigan, Mississippi, North Caroli
na, North Dakota, Virginia i West Wirginia; 

- Rozwodów w USA jest około 4,1 na 1000 mieszkańców, które (podobnie 
jak wskaźnik małżeństwa) są wyższe od wskaźników rozwodowych innych 
zachodnich narodów220. Niektóre stany nie przewidują rozwodu bez winy: 
Alaska, District of Columbia, Maryland, New Jersey, Nowy Jork, North 
Carolina, South Carolina, Vermont i Virginia. 

System pomocy pieniężnej wspierany głównie przez państwo i poszczególne 
stany. Tymczasowa pomoc dla rodzin potrzebujących (T ANF) jest programem 
dotacji państwowych by pomóc odbiorcom przenieść się do pracy i włączyć do 
programu opieki tymczasowej pomocy221. Zgodnie z przepisami reform socjalnych 
z 1996 r., TANF zastąpiło stare programy socjalne znane jako pomoc dla rodzin 
z dziećmi na utrzymaniu (AFDC) programu, możliwości zatrudnienia i podstawo
wych umiejętności (WORK.), program i pomoc w nagłych wypadkach (EA) pro
gram. Prawo zakończył system Federalnego Prawo Do Pomocy, a zamiast niego 
stworzony został program Tymczasowej pomocy dla rodzin potrzebujących TANF 
jako dotację bloku, który zapewnia państwom, terytoriów i plemion fundusze fede
ralne w każdym roku. Środki te obejmują świadczenia i usługi kierowane do 
potrzebujących rodzin. Niektóre świadczenia - jak np. urlop rodzicielski, świad
czenia alimentacyjne i dodatki rodzinne uzależnione są od danego stanu czyli 
regionalnie. 

Rozbudowany system urlopów rodzicielskich został olcreślony przez Family and 
Medical Leave Act. Pracodawcy, którzy zatrudniają 50 lub więcej pracowników 
oferują do 12 tygodni bezpłatnego urlopu pracy chronionej do ciąży i porodu222. 
FMLA gwarantuje również stałe ubezpieczenie zdrowotne w okresie urlopu dla 
osób, których pracodawcy oferują ubezpieczenie zdrowotne dla obecnych pracow
ników223. Według FMLA, „dziecko" nie jest definiowane jedynie jako dzieci bio-

219 D.L. Markowitz, "The Vermont Guide to Civil Unions", 
http://www.sec.state.vt.us/pubs/civilunions.htm. 
220 A. Orloff, O'Connor J.S. and Shaver S„ States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social 
Policy in Australia, Canada, Great Britain, and the United States. Cambridge: CambridgeUniversity 
Press, New York 2004, s. 69. 
221 http://www.hhs.gov/recovery/programs/tanf/ 
222 F.D. Blau, and R.G. Ehrenberg, eds. Gender & Family lssues in the Workplace. New York: Rus
sell Sage Foundation, New York 2005, s. 49. 
223 J. Waldfogel, "Working Mothers Then and Now: A Cross-Cohort Analysis of the Effects of Ma
temity Leave on Women's Pay". Gender & Family lssues in the Workplace. Eds. Francine D., Blau 
and Ronald G., Ehrenberg. New York: Russell Sage Foundation, New York 2004, s. 95. 
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logiczne lub zaadoptowane, ale także dzieci, pasierbów oraz dzieci w rodzinach 
zastępczych. 

Przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin z dziećmi do 17 roku w postaci 
Child tax Credit w wysokości 600 dolarów miesięcznie, oferuje się szerokie moż
liwości odliczeń podatkowych uzależnione od liczby dzieci w rodzinie. System 
wsparcia finansowego dla osób ubogich (Temporary Assistance for Needy Familie 
- TANF). W ramach TANF w gestii każdego stanu możliwe jest uzyskanie świad
czeń, które obejmują pomoc pieniężną, dodatek do wynagrodzenia, dotację opieki 
nad dziećmi, edukacji i szkolenia zawodowego oraz transport224

• 

W przypadku świadczeń alimentacyjnych sytuacja kształtuje się podobnie jak 
w Polsce. Samotne matki jeśli nie mogą zidentyfikować ojca swoich dzieci nie 
mają prawa do alimentów. Jednym wyjątkiem w tej kwestii jest stan Wisconsin, 
który daje pełne świadczenia bez wymogów związanych ze znanym ojcostwem. 

3.3. Model azjatycki - Japonia, Chiny 

Pomoc socjalna w Japonii jest bardzo słaba (procent wydatków OKB na poli
tykę rodzinną i pomoc społeczną jest jeszcze niższy niż w USA), ponieważ pań
stwo uważa, że opieka nad młodymi osobami i ludźmi starymi jest obowiązkiem 
rodziny a nie państwa225. W krajach tych dominuje typ polityki antynatalistycznej 
ograniczającej dzietność. 

Model azjatycki opiera się na następujących wartościach226: 
- Pracujące matki w Japonii i Chinach ponoszą największą odpowiedzialność 

za opiekę nad dziećmi i dbałość o gospodarstwo domowe; 
- Pracujący mężczyźni w kwestii opieki nad dziećmi ponoszą minimalną od

powiedzialność, nad gospodarstwem domowym nie sprawują opieki; 
- Większość japońskich i chińskich żon w przeszłości mogły liczyć na pomoc 

teściowych stanowiąc rodzinę rozszerzoną; 

- Trzypokoleniowe gospodarstwa powszechne były normą w przeszłości, 

a obecnie normą staja się rodziny nuklearne, 
- Pracujące matki zmagają się z nową nałożoną „podwójną presją" czyli wy

maga się od nich tych samych warunków jak wobec pracujących mężów, 
a jednocześnie podołać opiece nad dziećmi i gospodarstwem domowym; 

- System wsparcia dla pracujących matek jest niewystarczający - stąd niechęć 
japońskich i chińskich kobiet do posiadania dzieci; 

- Zmiany dotyczące wzrostu stopy pracujących kobiet (41%) i bardzo niskiej 
dzietności (ok. 1,38 dziecka na kobietę) skłoniły Japonię do przyjęcia reguł 

224 M. Coven, An Introduction to TANF. Washington, D.C.: Center on Budget and Policy Priorities, 
New York 2005, s. 16. 
225 H. Sumitaka, The Aging Society, the Family, and Social Policy. University of Tokyo Institute of 
Social Science: Occasional Papers in Law and Society. Tokyo: University ofTokyo 2000, s. 5. 
226 M. Atoh, Family Policy in the Age of Below-Replacement Fertility. Tokyo: Institute of Population 
Problems, Ministry ofHealth and Welfare, Tokyo 1996, s. 5. 
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związanych z „rodzinnym konfliktem" - głównie mniejsze obciążenie kobiet 
w pracy, żeby w ten sposób zachęcić je do decyzji prokreacyjnych. 

- Wskaźnik rozwodów w Japonii i Chinach jest bardzo niski, a polityka spo
łeczna oparta jest na założeniu, że rodziny niepełne nie są poważnym pro
blemem społecznym; 

- Konkubinat jest niezwykle rzadkim zjawiskiem w Japonii i ograniczony je
dynie do obszarów miejskich. Zaledwie 5% kobiet poniżej 30 roku życia 
przyznało się do życia w konkubinacie227

. 

Polityka na rzecz rodzin prowadzone jest głównie na poziomie państwa - Mi
nisterstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Uzupełnienia 

skromnej subwencji rządowej dokonują niektórzy japońscy pracodawcy zaczynając 
oferować pracownikom premie za posiadanie dzieci228

. 

Matkom przysługuje urlop rodzicielski oraz obowiązuje prawo (Child Care Law) 
zakazujące pracodawcom zwalniania, degradowania pracowników, którzy ubiegają się 
o urlop wychowawczy229

• Po urodzeniu dziecka przysługuje jednorazowe świadczenie 
pieniężne. Ponadto rodzinom przysługuje zasiłek rodzinny na pierwsze dwoje dzieci. 
Na kolejne dzieci przysługuje zasiłek rodzinny tylko ubogim rodzinom. 

W zakresie usług opiekuńczych nad dziećmi w modelu azjatyckim jest bardzo 
mało ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ państwo w prowadzonej 
polityce państwa na rzecz rodzin kładzie nacisk na utrzymanie nieformalnej pry
watnej opieki w domu. W 2009 roku państwo zaczęło przyznawać dotacje dla firm 
w celu stworzenia opieki dla małych dzieci w miejscu pracy230

. 

3.4. Model europejski 

Model rodziny opiera się na równorzędności orientacji prorodzinnej i prozawodo
wej w świadomości społecznej. Rodzina w hierarchii wartości młodego pokolenia 
zajmuje wysoką pozycję. Równie wysoką pozycję zajmuje praca i kariera zawodowa, 
ale nie są to w pełni wartości ,,konkurencyjne". Rodzina postrzegana jest najczęściej 
jako instytucja, której podstawę stanowi umowa dwojga niezależnych ekonomicznie 
partnerów. Partnerstwo w zapewnieniu rodzinie ekonomicznych podstaw egzystencji 
nie przekłada się jednak na równy podział obowiązków wewnątrzrodzinnych. Więk
szość prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziec
kiem wykonują kobiety. Następuje stopniowa przemiana zachowań, polegająca na 
zwiększaniu się udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi. Zapewnienie dzieciom wy-

227 H. Kojima, and J.L. Rallu, "Fertility in Japan and France". Population: An English Sełection, 
Vołume 10, lssue 2 (1999), ss. 334-335. 
228 C. Sims, "Japan's Employers Are Giving Bonuses For Having Babies". New York Times, late 
edition 30 May 2000: A. I. 
229 Strober, Myra H. and Agnes Miłing Kaneko Chan. The Road Winds Uphill All the Way: Gender, 
Work, and Famiły in the United States and Japan. Cambridge: The MIT Press, Tokyo 2001 , s. 12. 
230 E. Appelbaum, T. Bailey, P. Berg, and A.L. Kalleberg, Shared Work-Valued Care: New Norms for 
Organizing Market Work and Unpaid Care Work. Washington, D.C.: Economic Policy Institute, 
Washington 2003, s. 12. 
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sokiego poziomu rozwoju, głównie przez ich uczestnictwo w procesach wycho
wawczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Stąd wyodrębnia się następujące mo
dele w zintegrowanej Europie. 

3.4.l. Model skandynawski (socjaldemokratyczny) - Finlandia, Szwecja, Dania 

W krajach skandynawskich model rodziny opiera się na takich wartościach, jak231
: 

- Równorzędność orientacji prorodzinnej i prozawodowej w świadomości 
społecznej. Rodzina w hierarchii wartości młodego pokolenia zajmuje wy
soką pozycję. Równie wysoką pozycję zajmuje praca i kariera zawodowa, 
ale nie są to w pełni wartości „konkurencyjne". 

- Stopniowa ewolucja stosunków między małżonkami w kierunku partner
stwa. Rodzina postrzegana jest najczęściej jako instytucja, której podstawę 
stanowi umowa dwojga niezależnych ekonomicznie partnerów. Partnerstwo 
w zapewnieniu rodzinie ekonomicznych podstaw egzystencji nie przekłada 
się jednak na równy podział obowiązków wewnątrzrodzinnych. Większość 
prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad 
dzieckiem wykonują kobiety. Następuje stopniowa przemiana zachowań, 
polegająca na zwiększaniu się udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi. 

- Zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu rozwoju, głównie przez ich 
uczestnictwo w procesach wychowawczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. 

Wartości dotyczące życia rodzinnego przejawiają się w procesach formowania 
się i funkcjonowania rodziny; procesy te można następująco scharakteryzować232 : 

- Maleje liczba zawieranych małżeństw; małżeństwa zawierają osoby starsze. 
- Obserwuje się głębokie przemiany w zakresie obyczajowości seksualnej 

i tworzenie się związków nieformalnych (kohabitacja). 
- Spadek dzietności rodzin jest następstwem wielu czynników. W ocenie 

przyczyn spadku skłonności do rodzicielstwa bierze się pod uwagę zmiany 
modelu kulturowego współczesnej młodzieży. Na ograniczenie dzietności 
wpływają także czynniki ekonomiczne: bezrobocie, brak poczucia stabiliza
cji na rynku pracy oraz dłuższy okres nauki młodych osób; powodują one 
przesunięcie w czasie decyzji matrymonialnych i prokreacyjnych. 

- W strukturze rodzin dominują rodziny małodzietne, zwłaszcza z jednym 
dzieckiem. 

- W szybkim tempie wzrasta udział urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej licz
bie urodzeń żywych. Może to także ilustrować częściowo skalę zjawiska 
kohabitacji. 

- Wzrasta niestabilność związków małżeńskich, której skalę określają rosnące 
wskaźnik.i rozwodów. 

231 8 . Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, JPiSS, Warszawa 
2004, s. 174. 
232 Tamże, s. 175. 
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- Konsekwencją rozwodów i urodzeń pozamałżeńskich jest rozszerzanie się 
skali samotnego rodzicielstwa. · 

- Czynnikiem silnie oddziałującym na powstawanie i funkcjonowanie rodzin 
oraz na rozwój polityki rodzinnej jest aktywność zawodowa kobiet, w tym 
kobiet mających dzieci. 

- Wysoka aktywność zawodowa kobiet wiąże się z przekonaniem, że praca 
przynosi nie tylko korzyści materialne, ale jest wartością autoteliczną, źró
dłem satysfakcji i samorealizacji. 

Cechą charakterystyczną skandynawskiego modelu polityki rodzinnej jest do
minująca rola państwa jako głównego podmiotu. Publiczne usługi i transfery mate
rialne są podstawowymi instrumentami charakterystycznymi dla socjaldemokra
tycznego typu welfarestate. Takie instrumenty, jak publiczne usługi opiekuńcze 
i świadczenia pieniężne uważają za przejaw ingerencji państwa w życie rodzinne. 

Znaczna część polityki rodzinnej jest prowadzona na poziomie lokalnym przez 
samorządy. Stały się one głównym podmiotem realizującym politykę rodzinną, 
jakkolwiek w wielu przypadkach ich działanie jest wspierane ze środków budżetu 
centralnego233

• 

Podstawowymi instrumentami tej polityki są: pieniężne świadczenia społeczne 
(głównie zasiłki rodzinne o charakterze uniwersalnym) oraz rozbudowany system 
świadczeń w formie usług. Ponadto ubezpieczeniowy charakter urlopu macierzyń
skiego, rozbudowany system urlopów ojcowskich dodatkowe zasiłki dla rodziców, 
którzy chcą pozostać w domu i opiekować się dziećmi, urlopy dla ojców, którzy 
chcą opiekować się małymi dziećmi, elastyczne formy pracy; głównie praca z do
mu - telepraca234

• 

Reasumując, należy podkreślić iż model skandynawski zasługuje na uwagę ze 
względu na szeroki zakres świadczeń społecznych, mających na celu zaspokojenie 
różnych potrzeb rodziny i dzieci oraz ułatwienie godzenia obowiązków zawo
dowych z rodzinnymi. Cechami charakterystycznymi tego systemu są: 

- oparcie dostępu do świadczeń na zasadzie uniwersalizmu; wynika to 
z przyjęcia zasady, że możliwość korzystania z nich jest prawem obywatelskim; 

- funkcjonowanie na bazie środków publicznych (państwa lub samorządów 
terenowych); 

- różnorodność usług obejmująca takie sfery życia dziecka, jak: zdrowie (usługi 
w zakresie ochrony zdrowia, począwszy od życia prenatalnego, programy żyw
nościowe, wypoczynek itp.), edukacja i opieka (usługi te świadczone są 

w różnych formach, począwszy od centrów opiekuńczych dla dzieci najmłod
szych, a na zajęciach pozalekcY.inych skończywszy, i opierają się na objęciu 
koncepcją „opieka- nauka" dzieci z różnych grup wieku); 

233 B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Polityki rodzinne w poszczególnych krajach 
UE, [w:] Polityka rodzinna w karach UE - wnioski dla Polski pod red naczelną Marka Kubika, wyd. 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009, ss. 113-120. 
234 A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej„.,dz.cyt., ss. 73-78. 
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- aktywne włączanie rodziców w działalność placówek wychowawczych 
w sposób sformalizowany lub niesformalizowany (uczestnictwo w pracach 
na rzecz placówki); 

- pomoc na rzecz rodzin mających różne trudności (poradnictwo rodzinne 
i dziecięce, usługi typu childwelfare działające na zasadzie samopomocy 
i współpracy rodziny z profesjonalistami) lub mających specjalne potrzeby, 
np. rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. 

3.4.2. Model południowoeuropejski (śródziemnomorski) - Grecja, Włochy, 
Hiszpania, Portugalia 

Model południowoeuropejski polityki rodzinnej opiera się na następujących 
wartościach235 : 

- Rodzina zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości, której źródłem są 
normy religijne. 
Dzieci stanowią wartość najbardziej cenioną. 
Stosunki wewnątrzrodzinne oparte są na tradycyjnym podziale ról kobiet 
i mężczyzny, a stosunki międzygeneracyjne - oparte na zobowiązaniach. 

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w procesach formowania i funkcjonowania 
rodziny: 

Tradycyjną, ale zarazem dominującą formą powstawania rodziny jest zawar
cie małżeństwa. 
Obniżanie się skłonności do małżeństwa oznacza powiększenie się popula
cji, która nigdy nie będzie pozostawać w takim związku. 
Ograniczenie zawierania małżeństw nie wpływa na wzrost liczby gospo
darstw domowych samotnych młodych osób. Młodzi ludzie w krajach śród
ziemnomorskich mieszkają ze swoimi rodzicami. Możliwość pozostania 
w domu rodzinnym zapewnia im wsparcie ekonomiczne, nie ograniczając 
swobody osobistej. 

- Następuje spadek dzietności. 
- W porównaniu z innymi krajami urodzenia pozamałżeńskie w krajach połu-

dniowoeuropejskich są znacznie rzadsze, niemniej jednak i tu obserwuje się 
ich wzrost. Wzorce rozpadu rodziny są uwarunkowane późnym wprowadze
niem prawa do rozwodu, jak również zasadami orzekania rozwiązania mał
żeństwa przez rozwód. 

- Wzrasta liczba rodzin niepełnych, chociaż ich udział w ogólnej liczbie 
rodzin jest niższy niż w innych krajach Europy Zachodniej. 

- Następuje nuklearyzacja rodziny, ale nie oznacza to jej izolacji. 

235 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna . . . ,dz.cyt., s. 179. 
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- Udział kobiet na rynku pracy we wzrasta od początku lat siedemdziesiątych. 
Pomimo to wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż w innych 
krajach europejskich. 

- Stosunki wewnątrzrodzinne opierają się na tradycyjnym postrzeganiu ról ko
biety i mężczyzny, a więc i tradycyjnym podziale obowiązków rodzinnych. 

- Jedną z charakterystycznych cech modelu rodziny śródziemnomorskiej jest 
jej zróżnicowanie terytorialne w podziale: północ-południe. W obu „submo
delach" występują wymienione poprzednio cechy, ale o różnym stopniu na
tężenia. Modele rodziny różnią się: częstotliwością zawierania małżeństw, 
występowania kohabitacji, liczbą dzieci, częstotliwością rozwodów, aktyw
nością zawodową kobiet, stopniem „tradycyjności" w podziale obowiązków 
wewnątrzrodzinnych. 

Bezpośrednim realizatorem polityki rodzinnej są władze lokalne. Na szczeblu 
lokalnym oferowane są: opieka nad dzieckiem, usługi zdrowotne, poradnictwo 
rodzinne i prawne, specjalne usługi dla rodzin. 

W realizacji tych celów współuczestniczą organizacje non-profit i wolontariu
sze. W niewielkim stopniu rozwinęły się stowarzyszenia rodzin reprezentujące ich 
interesy, choć pojawiają się rozmaite inicjatywy na rzecz zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci, organizacji opieki, bufetów, zajęć pozalekcyjnych236

. 

Instrumentem polityki rodzinnej krajów południowoeuropejskich, mającym 
charakter powszechny, jest system podatkowy, w którym przewidziane są ulgi 
uwzględniające sytuację rodzinną podatnika. Zasiłki rodzinne udzielane są tylko 
rodzinom spełniającym określone kryteria dochodowe (meanstested). 

Świadczenia mające na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych 
z rodzinnymi to możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho
wawczego. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu z przyczyn rodzinnych, 
dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w przedszkolach, dodatkowy urlop 
rodzicielski dla ojców237

. 

Reasumując stopniowy rozwój usług społecznych - jako instrumentu polityki 
rodzinnej wspierającego rodzinę w realizacji funkcji wychowawczej - wynika 
m.in. z kompromisu, który udało się osiągnąć w toku wieloletnich debat ugrupo
wań politycznych o różnym rodowodzie ideologicznym, przekładającym się na 
preferowane modele rodziny. 

236 B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Polityki rodzinne w poszczególnych krajach 
UE .. „dz.cyt„ ss. 126-130. 
237 Tamże, s. 136. 
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3.4.3. Model centralnoeuropejski (kontynentalny, konserwatywny) - Niemcy, 
Francja, Belgia, Holandia, Austria, Luksemburg 

Model centralnoeuropejski polityki rodzinnej opiera się na następujących war
, . h238 tosciac : 

- Rodzina jest uważana za podstawę spójności społecznej i miejsce wycho
wania kolejnych pokoleń. 

- Rodzina jest postrzegana jako miejsce rozwoju indywidualnego jej człon
ków. Nie jest to jednoznaczne z traktowaniem rodziny jako instytucji opartej 
na formalnym związku małżeńskim. 

- Wzrasta znaczenie posiadania dzieci. Pojawiają się nawet tendencje utożsa
miające posiadanie dzieci z postawami patriotycznymi, co wynika z groźby 
zachwiania się mechanizmu reprodukcji ludności. 

- Obniża się skłonność do zawierania małżeństw oraz następuje przesunięcie 
decyzji o zawieraniu związku małżeńskiego na późniejszy okres. 

- Wzrasta zjawisko rozpadu rodziny poprzez rozwód. 
- W relatywnie mniejszym stopniu niż w innych krajach obniżyła się prze-

ciętna dzietność. 

- Dynamiczny wzrost aktywności zawodowej kobiet. 
- Francja należy do krajów o stosunkowo wysokim wskaźniku urodzeń poza-

małżeńskich, niższym jednak niż w krajach skandynawskich. 
Dominującym podmiotem francuskiej polityki rodzinnej jest państwo, działa

jące w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem instytucji zabezpieczenia spo
łecznego (którego częścią jest Kasa Zasiłków Rodzinnych). Decentralizacja 
uprawnień państwa oznacza zwiększenie udziału samorządów lokalnych w realiza
cji zadań polityki rodzinnej. Organizacje pozarządowe reprezentujące interesy 
rodzin są włączone w debaty polityki rodzinnej , a rozwiązania szczegółowe podle
gają konsultacjom społecznym239. 

Głównym instrumentem polityki rodzinnej są powszechne świadczenia spo
łeczne. Świadczenia przyznawane przy spełnianiu określonych warunków (kryte
rium dochodowego) występują rzadziej, ale w ostatnich latach ich formy i zakres 
wykazują tendencje wzrostu. System transferów pieniężnych stosowanych w poli
tyce rodzinnej (np. Francji) jest rozbudowany, oparty na zróżnicowanych zasadach 
(powszechności, ale także uzależniony od dochodów rodziny), uwzględniających 
różne sytuacje i potrzeby rodzin. Świadczeniem o charakterze powszechnym są 
zasiłki rodzinne, wypłacane od drugiego dziecka w rodzinie, przy czym wysokość 
zasiłku na kolejne dziecko ulega zwiększeniu. W ramach godzenia życia zawodo
wego z rodzinnym indywidualne rozkłady czasu pracy, konta czasu pracy, redukcja 

238 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna„.,dz.cyt. , s. 184. 
239 B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, Polityki rodzinne w poszczególnych krajach 
UE„„dz.cyt. ss. 97-100. 
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czasu pracy (nawet do 30 godzin tygodniowo), zatrudnienie niepełnoetatowe 

z przyczyn rodzinnych (Niemcy)240
. 

3.4.4. Model liberalny (anglosaski)- Wielka Brytania, Irlandia 

Model liberalny polityki rodzinnej opiera się na następujących wartościach241 : 
- Wzrasta liczba rodzin niepełnych. 
- Obniża się skłonność do zawierania małżeństw oraz następuje przesunięcie 

decyzji o zawieraniu związku małżeńskiego na późniejszy okres, spowodo
wane jest to dążeniem do rozwoju kariery zawodowej młodzieży. 

- Dynamiczny wzrost aktywności zawodowej kobiet. 
Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 

bezpośredni chcąc zapewnić rodzinom jak najlepsze warunki rozwoju i zaspokoje
nia potrzeb. 

Głównymi instrumentami są świadczenia pieniężne zapewniające wsparcie ro
dzin pracujących i nie pracujących w wychowywaniu dzieci (2 nowe wprowadzone 
zasiłki przez państwo childtaxcredit i workingtaxcredit), aktywizację zawodową 
kobiet, wsparcie dla matek samotnie wychowujących dzieci, a także zapewnienie 
dzieciom rozwoju wychowawczego i edukacyjnego. W ramach godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym - skracanie czasu pracy do 30 godzin tygodniowo, za
kładowe placówki opieki nad dziećmi, różnorodne rozwiązania organizacji czasu 
pracy z myślą o swoich pracownikach mających dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, zasiłki macierzyńskie wyższe niż ustawowo obowiązujące, partycypa
cja w kosztach opieki nad dziećmi swoich pracowników, polityka przechodzenia 
między pełnym a niepełnym wymiarem czasu pracy242

. 

3.4.5. Model postsocjalistyczny (krajów NMslO) - Polska, Bułgaria, Słowacja 

Rodzina oparta na związku małżeńskim ma w tym modelu długą i ugruntowaną 
tradycję. Wiąże się to niewątpliwie z wpływem religii katolickiej, podnoszącej 
małżeństwo do rangi sakramentu i związku nierozerwalnego. Małżeństwo i rodzina 
zajmowały i zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości pokoleń wchodzących 
w dorosłe życie. Występująjednak zmiany wzorca zawierania małżeństw, polega
jące na przesuwaniu decyzji w czasie, sprawiają, że rodzinę zakładają osoby bar
dzo dojrzale społecznie, o większej samodzielności finansowej. Zjawisko to niesie 
jednak skutki ujemne dla procesu prokreacji, oznacza bowiem najczęściej realiza
cję modelu rodziny o mniejszej liczbie dzieci. 

Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 
bezpośredni chcąc zapewnić rodzinom jak najlepsze warunki rozwoju i zaspokoje
nia potrzeb. 

240 A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej .. . ,dz.cyt. ss.89-106. 
24 1 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna ... ,dz.cyt. s. 171. 
242 A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej ... ,dz.cyt. ss. I 08-120. 
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Celem polityki rodzinnej tego modelu jest zwiększenie ochrony rodzin znajdu
jących się w trudnych warunkach. Dominującym instrumentem, który wykorzysta
no w tym modelu są świadczenia pieniężne, a zwłaszcza zasiłki rodzinne. Zostały 
one skierowane przede wszystkim do rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej. 
Model ten opiera się przede wszystkim na: ochronie rodzin najuboższych, selek
tywności przyznawania świadczeń, zrównania uprawnień kobiet i mężczyzn do 
świadczeń, wzmocnienia oddziaływania na przebieg procesów demograficznych243

. 

Dominującym podmiotem polityki rodzinnej jest państwo, działające w sposób 
bezpośredni i rozdzielając poszczególne zadania i finansowanie na jednostki wo
jewódzkie i samorządowe. 

Świadczenia pieniężne (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek okresowy, zasi
łek celowy) posiadające selektywny charakter (uzależnione od dochodu). Jednora
zowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Niekorzystny system prorodzinnych 
odliczeń podatkowych preferujący rodziny wielodzietne. Utrudniony dostęp do 
instytucji opiekuńczo-wychowawczych - brak żłobków i przedszkoli, brak miejsc 
w żłobkach i przedszkolach, wysokie opłaty za miejsce w żłobku i przedszkolu. 
Fundusz alimentacyjny dla rodzin niepełnych - podobnie jak w przypadku Stanów 
Zjednoczonych matce samotnie wychowujące dziecko bez ustalonego ojcostwa nie 
przysługuje żadne świadczenie. 

4. Podsumowanie 

Reasumując wyżej zaprezentowane modele polityki rodzinnej można zauwa
żyć, że: 

1. Model afrykański mimo niewielkiej liczby świadczeń. socjalnych przysługu
jących rodzinom, charakteryzuje się silnymi więziami wewnątrzrodzinnymi. 
Rodzina wielodzietna, wielopokoleniowa jest dominującym atutem uwarunkowań 
demograficznych tego modelu. Duża liczba dzieci świadczy o bogactwie narodu. 
Do takiego modelu demograficznej wielodzietności dąży obecnie nie tylko Polska, 
ale i wiele innych krajów na świecie. Dlatego też niezwykle ważnym aspektem 
modelu afrykańskiego są uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe, o które 
w większym stopniu powinno zadbać państwo polskie. 

2. Model Amerykański i Azjatycki zostały połączone ze względu na fakt po
dobnych rozwiązań dotyczących wsparcia państw na rzecz rodzin. Zarówno Stany 
Zjednoczone, Japonia i Chiny nie realizują na szeroką skale rozbudowanej pomocy 
społecznej i polityki rodzinnej na rzecz rodzin mimo braku zastępowalności poko
leń. Japonia i Chiny prowadzą politykę antynatalistyczną ze względu na przerost 
ludności w krajach. Na uwagę zasługuje jednak fakt zapewnienia zatrudnienia ro
dzinom, a w szczególności kobietom i szukanie różnego rodzaju rozwiązań z pra
codawcami na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym (rozbudowany sys-

243 O. Kangas, T. Rostgaard, Preferences or institutions? Work-family life opportunities in seven 
European countries, [w:] Journal of European Social Policy 2007/17/03. 
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tern urlopów rodzicielskich, bonusy i premie dla pracodawców tworzących opiekę 
dla dzieci w miej scu pracy), co jest również obecnym tematem burzliwych dyskusji' 
w Polsce. 

3. Niezwykle ważne rozwiązania, które powinny być zaadoptowane jeżeli cho
dzi o kraje skandynawskie to rozwiązania dotyczące urlopu rodzicielskiego (wy
chowawczego), które należałoby analizować równolegle z działaniami w zakresie 
rozwijania innych form opieki nad małym dzieckiem. W Szwecji, preferowana jest 
raczej opieka pozarodzicielska i w związku z tym rozwijana jest sieć stosownych 
usług oraz - co ważne - oferowane jest wsparcie umożliwiającego korzystanie 
z nich. Najkorzystniejsze - jak się wydaje - rozwiązania w tym zakresie oferują 
właśnie kraje skandynawskie, gdzie rozwija się obydwa kierunki, tworząc warunki 
swobodnego wyboru formy opieki. Następuje uelastycznienie okresu korzystania 
z urlopu rodzicielskiego. Można wykorzystać go od razu w całości lub dzielić sto
sownie do potrzeb rodziny (za zgodą pracodawcy). Coraz częściej też istnieje moż

liwość swobodnego podziału urlopu między oboje rodziców dziecka i możliwość 
dzielenia urlopu na części. 

W Polsce obszarem, na którym potrzebne są istotne zmiany jest nadal urlop 
wychowawczy. Chodzi przede wszystkim o problem braku kompensacji wynagro
dzenia w okresie korzystania z tego uprawnienia. Brak ten to podstawowa bariera 
korzystania z uprawnienia przez mężczyzn. Wydaje się, że potrzebne jest wprowa
dzenie takiej kompensacji i określenie zasad jej przyznawania stosownie do sytu
acji rodziny. Nie należy jednak - szczególnie z uwagi na duży zakres ubóstwa -
wiązać uprawnienia do zasiłku wprost z zakazem podejmowania pracy zarobko-

·244 
WeJ 

4. W celu wzmocnienia znaczenia bezpośredniej pomocy finansowej rodzinom 
ponoszącym koszty utrzymania i wychowania młodzieży potrzebne jest podniesie
nie dochodowego znaczenia świadczeń rodzinnych. Przejście z obecnego selek
tywnego systemu świadczeń rodzinnych do systemu uniwersalnego (funkcjonują
cego nie tylko w Niemczech ale w większości krajów UE) byłoby wyrazem wspie
rania wszystkich rodzin posiadających dzieci. Ograniczałoby przypadki, gdy oba
wy przed utratą świadczeń rodzinnych (po przekroczeniu progu dochodu stanowią
cego kryterium uprawniające) działa hamująco na aktywność w pozyskiwaniu do
datkowych dochodów lub przenosi część osób do szarej strefy zatrudnienia. 

Warto rozważyć uwzględnienie w wysokości zasiłku możliwości pokrycia sza
cowanych wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb rozwojowych dzieci 
(edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych itp.). 

Inną formą podwyższenia świadczeń rodzinnych byłoby ustalanie wysokości 
dodatków do zasiłków rodzinnych (np. w Niemczech Kinderzuschlag), przysługu
jących w określonych prawnie sytuacjach w relacji do przeciętnych kosztów pono
szonych w sytuacji, która stanowi podstawę przyznania takiego dodatku. 

244 B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach UE, [w:] Polityka rodzinna w UE wnioski 
dla Polski, pod red. Marek Kubik, Warszawa 2009, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 166. 
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Na podstawie wzorca niemieckiego i francuskiego powinien zostać zastosowa
ny wyższy kwotowo poziom świadczeń oraz szeroka gama asekuracji ryzyk socjal
nych. 

5. Rozwiązania brytyjskiej polityki rodzinnej tworzą niezwykle szeroki wa
chlarz działań i form pomocy, gdzie w każdym przypadku uwzględnia się koniecz
ność zapewnienia materialnych środków utrzymania rodzinom z dziećmi. Na uwa
gę zasługuje też różnorodność sytuacji życiowych uwzględnianych przez ustawo
dawcę - nowe formy świadczeń Working Tax Credit i Child Tax Credit (występu
jące również w modelu amerykańskim). Zauważalna jest też szczególna troska o 
grupy w trudnej sytuacji, a podstawową zasadą działania w tym obszarze jest wy
równywanie szans dzieci z różnych środowisk. Warto też podkreślić - jak się wy
daje - szczególne podejście do problemu łączenia obowiązków zawodowych z 
opieką nad niesamodzielnymi członkami rodziny i szczególną rolę pracodawców w 
tym obszarze. Państwo polskie powinno wzorować się na rozwiązaniach brytyj
skich tj. rządowy program zmierzający do zapewnienia każdemu dziecku najlep
szego startu życiowego. Uznaje się w nim, że w tym celu potrzebne jest połączenie 
wczesnej edukacji, opieki nad dziećmi, ochrony zdrowia i świadczeń rodzinnych. 
Za niezbędne uważa się zwiększenie dostępności opieki nad dzieckiem dla wszyst
kich dzieci, poprawę zdrowia i rozwoju emocjonalnego dzieci, a także wspieranie 
funkcji rodzicielskich i ich aspiracji związanych zatrudnieniem. 

6. We wszystkich analizowanych krajach w większym lub mniejszym stopniu 
następuje rozwój rozwiązań mających na celu stworzenie możliwośc i zapewnienia 
opieki małym dzieciom. Dokonuje się on również w krajach należących do modelu 
południowoeuropejskiego, w którym dominuje zasada familiaryzmu. Podyktowane 
jest to dynamiką aktywizacji zawodowej kobiet, ale w jeszcze większym stopniu 
traktowaniem instytucjonalnych usług opiekuńczych jako elementu systemu oświa
ty. Działania idą w dwóch kierunkach: 

- W spieranie opieki sprawowanej wewnątrzrodzinnie, głównie poprzez roz
wiązania pozwalające godzić obowiązki zawodowe matki i ojca z obowiąz
kami rodzinnymi . W tym obszarze mieszczą się też rozwiązania mające na 
celu wspieranie zatrudnienia opiekunek do dziecka. 

- Wspieranie rozwoju placówek opiekuńczych. 
W krajach aktywnej polityki rodzinnej, rozwój obu kierunków działań wystę

puje równolegle i można go potraktować jako wzorcowy do zaadoptowania w pol
skim systemie. Podsumowując, należy podkreślić, iż realizacja celu polityki ro
dzinnej , jakim jest wspieranie rodziny w inwestowanie w młode pokolenia i za
pewnienie mu dobrych warunków rozwoju następuje poprzez stosowanie jak naj
lepszych możliwości zapewnienia opieki małym dzieciom. 
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