Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje

„Journal of Euro pean Social Policy”
„Journal of European Social Policy” wydawany jest od sierpnia 1991 r. Do końca
1998 r. ukazało się osiem roczników tego czasopisma, po cztery zeszyty w jednym
roczniku. Jego wydawcą był do 1996 r. Longman Group, a od 1997 r. Sage
Publications z Wielkiej Brytanii. Redaktorem naczelnym - od samego początku - jest
profesor Graham Room ze Szkoły Nauk Społecznych Uniwersytetu w Bath. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim (wraz ze streszczeniami w języku angielskim
i francuskim).
Na początku lat 90. wydawało się, że będzie to okres, w którym problemy polityki
społecznej będą szczególnie często dyskutowane zarówno przez środowiska akademickie, jak i osoby bezpośrednio zajmujące się polityką. Sprzyjały temu co najmniej dwie
ważne okoliczności: procesy integracyjne zachodzące w Unii Europejskiej oraz głęboka
transformacja ustrojowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oba te procesy
postawiły przed nauką i praktyką polityki społecznej nowe problemy natury zarówno
teoretycznej, jak i praktycznej, zmuszając do zasadniczych przemyśleń i przewartościowań w tej dziedzinie. Problemem wspólnym dla krajów Europy Wschodniej i Zachodniej jest rola polityki społecznej w procesie głębokich przeobrażeń struktury gospodarczej, w ochronie standardu życia obywateli, we wspomaganiu efektywności ekonomicznej i umacnianiu zgody społecznej, i to zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym.
Ta ostatnia kwestia legła u podstaw wydawania nowego czasopisma o charakterze
międzynarodowym, poświęconego problemom polityki społecznej. W ciągu pierwszych
ośmiu lat łamy tego kwartalnika poświęcone były przede wszystkim następującym
grupom zagadnień:
implikacje bieżących przemian politycznych i gospodarczych w Europie Wschodniej i Zachodniej dla polityki społecznej prowadzonej w tych krajach (w tym m.in. ukazał
się specjalny zeszyt (t. 3, nr 3) poświęcony przemianom polityki społecznej w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej),
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- podział decyzji podejmowanych w sferze socjalnej pomiędzy szczeblem krajowym i ponadnarodowym w ramach wspólnoty europejskiej oraz wysiłki podejmowane przez podmioty ponadnarodowe na rzecz kształtowania ogólnie obowiązujących
standardów,
- siły wpływające na upodobnianie się lub różnicowanie programów socjalnych
w Europie oraz zakres swobody w kształtowaniu odrębnych systemów socjalnych przez
poszczególne kraje,
- metodologia studiów w zakresie polityki społecznej w kontekście międzynarodowym i ponadnarodowym,
- rozważania o charakterze porównawczym dotyczące społecznych, gospodarczych
i politycznych przemian zachodzących w skali ponadnarodowej,
- opracowania łączące podejście teoretyczne z empirycznym oraz proponujące nowe
rozwiązania w sferze metodologii badań porównawczych.
Omówienie ciekawszych publikacji zamieszczonych na łamach „JESP” znajdzie się
w kolejnych wydaniach niniejszego czasopisma, poniżej przedstawiono konkretne
przykłady poruszanej w ciągu ostatnich lat problematyki: zasada pomocniczości
w kształtowaniu polityki społecznej EWG, niekorzystanie z należnych świadczeń
socjalnych w Europie i metodologia badań w tym zakresie (t. 1, nr 1, 1991), relacje
między różnymi modelami polityki społecznej a społeczeństwem obywatelskim (t. 1, nr
2, 1991), analiza porównawcza działań socjalnych wobec zjawiska niedostatku (t. 2, nr
2, 1992, t. 4, nr 2, 1994) i różne metody mierzenia ubóstwa (t. 6, nr 3, 1996), płeć
a rozwój różnych modeli polityki społecznej (t. 2, nr 3, 1992), koncepcje europejskiej
polityki społecznej, granice ubóstwa w Europie, Australii, Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych (t. 3, nr 1, 1993, t. 5, nr 4, 1995), świadczenia na rzecz dzieci w 15
krajach (t. 3, nr 4, 1993), bezpieczeństwo socjalne kobiet w wieku emerytalnym w Unii
Europejskiej (t. 4, nr 1, 1994), dumping socjalny a integracja europejska, płace
minimalne i elastyczność płac w Unii Europejskiej (t. 5, nr 1, 1995), metodologia
badań porównawczych usług społecznych (t. 5, nr 2, 1995), „południowoeuropejski”
model polityki społecznej (t. 6, nr 1, 1996), modele systemów usług opiekuńczych
w Europie (t. 6, nr 2, 1996), porównawcza analiza legitymizacji polityki społecznej (t.
6, nr 3, 1996), debata na temat wpływu globalizacji na modele polityk społecznych
w Europie Zachodniej (t. 6, nr 4, 1996), pomoc społeczna w krajach OECD, analiza
porównawcza działań na rzecz zatrudnienia matek (t. 7, nr 1, 1997), świadczenia
pieniężne w krajach europejskich w ciągu ostatnich 10 lat (t. 7, nr 2, 1997), obciążenie
kobiet pracą i opieką w krajach UE (t. 8, nr 1, 1998), unia walutowa a Europa
socjalna, sztuka koordynacji zabezpieczenia społecznego (t. 8, nr 2, 1998).
Kwartalnik przeznaczony jest zarówno dla środowisk akademickich, jak i praktyków
polityki społecznej, w tym osób podejmujących decyzje na wszystkich szczeblach
zarządzania. Dlatego właśnie obok artykułów merytorycznych, których w każdym
zeszycie jest 3 lub 4, w kwartalniku znajduje się część nazwana European Briefing,
w której regularnie ukazują się informacje o bieżących zmianach w polityce społecznej
zachodzących zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu ponadnarodowym,
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a także relacje dotyczące aktualnych kwestii społecznych, ruchów społecznych, debat
publicznych i kampanii podejmujących próby wywarcia wpływu na kształt realizowanej
polityki społecznej.
Wysoki poziom merytoryczny i międzynarodowy charakter czasopisma gwarantuje
zespół redakcyjny, w którym znajdują się osoby o znaczącym dorobku naukowym
w dziedzinie badań porównawczych oraz reprezentujące międzynarodowe podmioty
polityki społecznej. Wszystkie opracowania są recenzowane przez dwóch recenzentów,
dopiero po ich pozytywnej ocenie i po dokonaniu zalecanych poprawek artykuł
akceptowany jest do druku.
W każdym numerze zamieszczone są również recenzje kilku opracowań z zakresu
porównawczej polityki społecznej oraz wykaz ostatnio opublikowanych opracowań o tej
tematyce.
Prenumeratę „Journal of European Social Policy” można zamawiać w: Sage
Publications Ltd, 6 Bonhill Street, London EC2A 4PU, Wielka Brytania. Cena
prenumeraty wynosi 208 dolarów. Osoby zainteresowane publikacją wyników swych
badań na łamach kwartalnika mogą wysyłać opracowania bezpośrednio do: Editor,
Professor Graham Room, Journal of European Social Policy, School of Social Sciences,
University of Bath, Claverton Down, Bath BA2 7AY, Wielka Brytania lub też
przekazywać je za pośrednictwem Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 00-046 Warszawa, ul. Nowy Świat 69. Artykuły mogą podejmować dowolną
tematykę mieszczącą się w obszarze zainteresowania polityki społecznej, przy czym
raczej wyjątkowo publikowane są opracowania dotyczące rozwiązań funkcjonujących
tylko w jednym kraju, preferowane zaś są te, które uwzględniają aspekty porównawcze.
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