
Niektóre z cech modelu duńskiego nie mogą być importowane, nawet gdyby bardzo tego chciano. Jedną 
z nich jest bardzo duże znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który jest głównym źródłem 
zatrudnienia dla Duńczyków. Pomaga to wyjaśnić fenomen zdecentralizowanych rokowań zbiorowych. 
Podobny charakter ma rozmiar sektora publicznego, który jest jednym z największych na świecie - 30% 
Duńczyków zatrudnianych jest przez państwo. W świecie, gdzie panują poglądy krytyczne wobec sektora 
publicznego, rozbudowywanie go do takiego poziomu może być trudne do osiągnięcia bez narażenia się na 
ataki takich organizmów, jak Komisja Europejska czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

Dany Lang Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). 
Wzór do naśladowania? 

Minimalne państwo socjalne i kapitalizm w stylu manchesterskim służy może nadającym ton elitom i ich 
prywatnym profitom, ale nie społeczeństwu jako całości. Powinniśmy mieć wzgląd na fakt, że duże różnice 
w dochodach są szkodliwe dla spójności społecznej, dla postaw solidarnościowych i ogólnego rozwoju 
osoby ludzkiej. Spokój socjalny wzmacnia społeczeństwo obywatelskie i legitymizację systemu demokra
tycznego, zapewnia rzeczywistą możliwość korzystania z praw politycznych i obywatelskich. Pod tym 
względem państwo socjalne jest zdobyczą cywilizacyjną. Nie można zapominać, że rozważania te są ważne 
także dla społeczeństw podlegających transformacji, które poprzez swoich obywateli wybrały demokrację 
i demokratyczną legitymizację. 

Gesine Fuchs Niemcy i nowy europejski model socjalny 

(...) zarówno dyskurs respektujący prawa ludzi homoseksualnych, jak i działania należące do szeroko 
pojętej polityki społecznej, winny być uwrażliwione na tzw. labelling, czyli etykietowanie. (...) Problematyka 
przywracania sprawiedliwości w zakresie egzekwowania praw obywatelskich gejów i lesbijek związana jest 
z zagadnieniem wykluczeń i inkluzji. W obudzonej niedawno debacie społecznej pojawia się pytanie: „Do 
czego mają prawo homoseksualiści?" (...) Konsekwencją uznania ludzi homoseksualnych za wykluczonych 
jest inny sposób realizowania sprawiedliwości dystrybutywnej, szczególnie w odniesieniu do - wedle Johna 
Rawlsa (1994) - najważniejszego pierwotnego dobra społecznego, jakim są podstawy szacunku dla samego 
siebie, sprawiedliwości takiej, która pozwala wszystkim obywatelom, także homoseksualnym, na budowanie 
szacunku dla samego siebie (...) 

Piotr Skuza Polski ruch queer w perspektywie polityki społecznej 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej ujmuje kwestie społeczne jako zagadnienia kumulujące się 
wokół ubóstwa i wykluczenia społecznego (NSIS 2004). Tymczasem lokalnej polityce społecznej brakuje 
zbioru aktualnych i użytecznych informacji. Realizacja tej polityki wymaga wsparcia każdej decyzji nie na 
mitach i intuicyjnych przeświadczeniach, lecz na dostatecznie „twardych" faktach. Trzeba więc przede wszys
tkim odróżnić to, co jest zgodą na temat faktów, od wszystkich możliwych interpretacji tych faktów, do 
których wszyscy mamy wolne prawo. Ponadto w czasach częstego rozpadu tego, co możemy nazwać 
spójnością wspólnego symbolicznego ładu, próba oparcia integracji różnych sposobów postrzegania tego 
ład u na faktach wraz z zaproszeniem do dyskusji niosą ze sobą wiele integrujących właściwości. 

Jerzy Rossa Aspekty struktury społecznej Gorzowa Wielkopolskiego. 
Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność 

Przedstawiciele innych dyscyplin zarzucają niekiedy ekonomii „imperialistyczne" skłonności, wielu razi 
ekonomiczna analiza np. rodziny czy zdrowia. Tutaj oczywiście zakłada się, że ekonomiczny punkt widzenia 
jest tylko jednym z możliwych. Polityka społeczna jest zwłaszcza przedmiotem analiz (i uzasadnień) socjo
logicznych, politologicznych, prawnych. Jednak nie jest dobrze, że ekonomia stała się tą dziedziną, na grun
cie której przede wszystkim polityka społeczna jest krytykowana, a wskazywaniem na niezbędność tej akty
wności państwa zajmują się przedstawiciele innych dyscyplin. Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest 
bowiem przekonanie, że z ekonomiczną krytyką polityki społecznej najlepiej polemizować za pomocą 
argumentów ekonomicznych. 
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