Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników dwudziesty pierwszy numer naszego czasopisma. Po
poprzednim monotematycznym tomie — poświęconym problemom spółdzielczości
i gospodarki społecznej — zapraszamy do lektury artykułów o zróżnicowanej tematyce.
Trzy artykuły poświęcone są wybranym problemom związanym z ruchem wędrówkowym ludności. Paweł Hut opisuje politykę wybranych państw — w tym szczególnie
Niemiec — wobec rodaków mieszkających za granicą. Proponuje także w swoim tekście
typologię modeli związków z zagranicznymi rodakami. Migracjami zajmuje się też Maciej
Duszczyk, analizując — na przykładzie wybranych instrumentów: testu rynku pracy, systemu punktowego oraz kontyngentów — obserwowany na świecie proces konwergencji
polityki imigracyjnej państw. Wzrost skali migracji jest też punktem wyjścia do rozważań
Emilii Jaroszewskiej na temat kulturowych uwarunkowań zdrowia. Autorka koncentruje
się na przedstawieniu kulturowych barier w leczeniu zagranicznych pacjentów.
Proponujemy także lekturę artykułów trzech autorek piszących o wybranych elementach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Grażyna Magnuszewska-Otulak
dokonuje przeglądu kluczowych, aktualnych problemów polityki zdrowotnej w Polsce.
Beata Samoraj-Charitonow podejmuje problematykę zasadności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce w kontekście starzenia się ludności oraz koncepcji bezpieczeństwa
socjalnego. Anna Kurowska, odwołując się do wskaźników społecznych, dokonuje oceny
potencjalnego wpływu reformy urlopów macierzyńskich na sytuację kobiet na rynku pracy,
podział obowiązków rodzicielskich między rodzicami oraz dzietność.
Dwa artykuły poświęcone są politykom publicznym w wybranych krajach europejskich.
Włodzimierz Anioł ukazuje w swoim opracowaniu specyfikę fińskiego społeczeństwa wiedzy, a w szczególności fińskiej polityki edukacyjno-innowacyjnej, która stała się jednym
z głównych czynników sprawczych fundamentalnej modernizacji kraju w kilku ostatnich
dekadach. O wyzwaniach związanych z decentralizacją polityki publicznej, na przykładzie
polityki społecznej wobec osób starszych, pisze francuski badacz — Franck Gagnaire.
Niezmiennie ważnym problemom rynku pracy poświęcony jest artykuł Grażyny
Spytek-Bandurskiej, która sięgając do aktów prawnych, źródeł zastanych i wywołanych,
pisze o telepracy w naszym kraju.
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W niniejszym tomie Czytelnicy znajdą ponadto recenzje trzech interesujących książek
(jednej opublikowanej w Polsce i dwóch wydanych za granicą) oraz sprawozdanie z międzynarodowego seminarium poświęconego polityce integracyjnej wobec cudzoziemców
w Polsce i w Niemczech.
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