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Wstęp

Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie, które wpisuje się w nurt trwających prac naukowo-badawczych nad problematyką przemian współczesnej rodziny
oraz uwarunkowań ich powstawania i funkcjonowania. Skupia ono analizy, opinie
i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym. Przede wszystkim zaś w sposób bezpośredni i pośredni Autorzy nawiązują
do Założeń polityki ludnościowej 20121 i II Kongresu Demograficznego „Polska
w Europie – przyszłość demograficzna”, który odbył się 22-23 marca 2012 roku –
zwłaszcza priorytetu pierwszego, nawiązującego wprost do wskazanej powyżej tematyki prac.
Zasadniczo przedstawione tu rozważania zbudowane są wokół tezy, że sytuacja
na rynku pracy, a zwłaszcza kobiet lub też młodych matek, w znaczącej mierze determinuje warunki tworzenia i funkcjonowania rodzin, a jednocześnie istotnie wpływa na główne tendencje demograficzne w Polsce, np. utrzymujące się na zbyt niskim
poziomie wskaźniki dzietności. Do tezy tej odnoszą się przede wszystkim rozważania zaprezentowane w pierwszej części publikacji.
Sytuacja na rynku pracy, w powiązaniu z innymi, ważnymi czynnikami wpływającymi na strukturę, funkcje i warunki funkcjonowania współczesnych rodzin
w Polsce, pozwala na częściowe dopełnienie całościowego, bardzo złożonego obrazu ich rzeczywistości. Z tego też powodu w drugiej części niniejszego tomu ukazano
szersze perspektywy ujmowania problemów rodziny oraz ich rozwiązywania. Część
tę otwiera artykuł dotyczący rozważań definicyjnych rodziny czy miejsca współczesnej rodziny w polityce społecznej, ludnościowej, a także ekonomicznej naszego
kraju. Następne opracowania nawiązują do innych, aktualnych aspektów funkcjonowania rodzin, takich jak np. solidarność pokoleń, opieka nad dziećmi i seniorami czy
sytuacja zdrowotna rodzin.
Tematyka publikacji odzwierciedla zatem najbardziej aktualne dylematy dotyczące kierunków przemian i możliwości poprawy sytuacji polskich rodzin, potwierdzając tym samym – po raz kolejny – jej wieloaspektowość i różne zależności
o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym czy też politycznym.
Przedstawione tu, niekiedy zgoła odmienne sposoby myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej uświadamiają i uzasadniają potrzebę poszukiwania wciąż nowych,
a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających tak rodzinie, jak i społeczeństwu czy gospodarce.

Założenia polityki ludnościowej Polski 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Projekt_zalozenia_polityki_ludnosciowej_Polski_RRL_listopad_2012.pdf.
1

10

Wstęp

Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim Autorom artykułów,
którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych tematyce rodziny, a poprzez zamieszczone treści wyrazili swoje przekonanie
o potrzebie dalszego rozwoju badań i działań na rzecz poprawy kondycji polskich
rodzin.

