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dzieci przed biedą. Niedawno opublikowany
raport .Doing Better for children - OECD
2009" stwierdza, że polskie dzieci należą
do najuboższych w krajach OECD (rela-
tywnie w stosunku do średnich zarobków
w danym kraju - za próg ubóstwa przyj-
muje on dochód o 50% niższy od średniego
dochodu). Są aż 8 razy uboższe od niemiec-
kich' Spośród wszystkich krajów OECD
nieco biedniejsze są jedynie dzieci w Turcji
i w Meksyku. Natomiast w zakresie warun-
ków mieszkaniowych nie mamy sobie rów-
nych, nawet dzieci w Meksyku mieszkają
w mniej przeludnionych mieszkaniach.

Czy i jak jest powiązana tak dramatycz-
na sytuacja polskich rodzin i dzieci z polity-
ką rodzinną? Zanim spróbuję odpowiedzieć
na powyższe pytanie, zajmę się krótkim
omówieniem terminu "polityka rodzin-
na'". Niektórzy badacze uważają polity-
kę rodzinną za część polityki społecznej,
która za swój przedmiot zainteresowania
i działania ma rodzinę. Inni podkreślają
jej odrębność i wskazują na niebezpieczeń-
stwo traktowania polityki rodzinnej jako
podsystemu polityki społecznej, ponieważ
polityka rodzinna ma odrębny obiekt badań
i praktycznych działań: jest zorientowana
na umacnianie podmiotowości rodzin, a po-
lityka społeczna na umacnianie podmioto-
wości jednostki"

Polityka społeczna to: "działalność pań-
stwa, samorządów i organizacji pozarządo-
wych, której celem jest poprawa położenia
materialnego, asekuracja przed ryzykami
życiowymi i wyrównywanie szans życio-
wych grup społeczeństwa ekonomicznie
i socjalnie najsłabszych'". Z kolei polityka
rodzinna to "całokształt norm prawnych,
działań i środków przeznaczanych przez
państwo w celu stworzenia odpowiednich
warunków życia dla rodziny, jej powsta-
warna, prawidłowego funkcjonowania
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i pełnienia przez nią wszystkich ważnych
społecznie ról'". Dąży ona do tego, żeby
państwo przez konkretne decyzje stwa-
rzało preferencje dla rodzin, rekompensu-
jące przynajmniej częściowo ich wysiłek,
w formie preferencji podatkowych, zasił-
ków rodzinnych, wzmocnienia instytucji
wspierających rodzinę. Polityka rodzinna
ma na celu rozwój rodziny bez względu
na jej status materialny. Wyróżniającą ce-
chą tej polityki jest powszechność oddzia-
ływań, a nie selektywna pomoc socjalna
skierowana do biednych.

Polityka rodzinna zajmuje się' tworze-
niem warunków do:

li powstawania rodzin i zaspokojenia ich
potrzeb bytowych,

e kształtowania odpowiedniego pozio-
mu prokreacji rodzin,

• kształcenia i wychowania młodzieży
oraz równego startu życiowego,

19 łączenia przez kobiety ról rodzinnych
.izawodowych,

a także:
Ił oddziaływaniem na kształtowanie po-

żądanego układu stosunków w rodzinie,
e współkształtowaniem stosunków mię-

dzy rodziną a zespołem instytucji państwo-
wych (szkoły, żłobki, inne instytucje usłu-
gowe),

tI występowaniem w roli czynnika inter-
wencyjnego.

Rozróżnia się dwa typy polityki ro-
dzinnej: bezpośrednią oraz pośrednią.
Pierwsza adresowana jest bezpośrednio
do rodzin i świadomie zmierza do celów
dotyczących rodziny (świadczenia socjal-
ne, system podatkowy, usługi społeczne).
Polityka pośrednia obejmuje działania,
których cele są szersze i nie są specjaln ie
kierowane do rodziny (przeciwdziałanie
bezrobociu, polityka mieszkaniowa, opie-
ka zdrowotna itp.). Zintensyfikowana poli-
tyka rodzinna pośrednia w ramach wielu
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