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PANEL 7. ZMIANY POLITYCZNE NA ŚWIECIE 

 
Dr Bartosz Hordecki, WNPiD UAM 

Polityki językowe jako element systemów politycznych w przestrzeni postradzieckiej – wybrane 

przykłady 

Przestrzeń postradziecka jest obszarem, w ramach którego wiele wspólnot kultywuje rozliczne 

języki i dialekty. Kwestie językowe w państwach postradzieckich pozostają zagadnieniami 

delikatnymi i nierzadko drażliwymi. Poszczególne państwa usytuowane w tej przestrzeni 

prowadzą rozmaite polityki językowe. Niemniej żadne z nich nie traktuje tego aspektu 

rzeczywistości politycznej jako zagadnienia marginalnego. Tym samym polityki językowe 

pozostają we wszystkich państwach postradzieckich istotnym elementem systemu politycznego. 

Co więcej, polityki te współtworzą płaszczyznę, w obrębie której systemy polityczne 

poszczególnych republik poradzieckich w złożony sposób wzajemnie się przenikają i oddziałują 

na siebie.  

Celem referatu będzie przybliżenie powyżej zarysowanych kwestii w oparciu o wybrane przykłady. 

 

Mgr Andrii Gladii, WNPiD UAM 

Procesy polityczne na Ukrainie w latach 1991-2014 przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego 

Konflikt zbrojny na ukraińskim Donbasie ma swoje korzenie w sytuacji politycznej, która 

rozwijała się na Ukrainie od 1991 roku. Dwa rywalizujące regiony – ośrodki diametralnie różnych 

poglądów na przyszłościowy rozwój Ukrainy – Donbas oraz Galicja nigdy nie wspierały jednego 

kandydata na wyborach Prezydenckich. Wyjątkiem są wybory w roku 1999. W 2014 roku po 

wydarzeniach na Euromajdanie napięcie polityczne osiągnęło swego apogeum, które stało 

przyczyną konfliktu zbrojnego.  

Najważniejszymi tezami są:  

 opisać procesy polityczne, zachodzące pod czas wyborów prezydenckich w latach 1991, 

1994, 1999, 2004 oraz 2010; 

 opisać polityczne napięcie na Ukrainie przed konfliktem zbrojnym w latach 2013/2014. 

 

Mgr Natalia Kusa, WNPiD UAM 

Rosja po wyborach 2016 – system bezalternatywny? 

Wybory parlamentarne w Federacji Rosyjskiej odbyły się we wrześniu 2016 r. Pomimo, 

że do udziału w nich zostały dopuszczone zarejestrowane partie opozycyjne, jednak żadna z nich 

nie zdołała uzyskać mandatu, ani nawet nie przekroczyła progu 3% (oznaczającego finansowanie 

ze strony państwa). Celem wystąpienia jest analiza wyników wyborów oraz frekwencji wyborczej 

m.in. pod względem regionalnym. Dodatkowo, poruszona zostanie kwestia politycznej sytuacji 



powyborczej – bezwzględna większość Jednej Rosji, brak reprezentacji partii opozycyjnych, niska 

frekwencja wyborcza. 

 

Mgr Kinga Jasiak, WNPiD UAM 

Szanse i wyzwania państw Unii Europejskiej w dobie globalizacji korporacyjnej 

Współczesny świat charakteryzuje się dużą złożonością procesów, które w nim zachodzą. 

Z pewnością wpływ na to mają wciąż postępujące procesy globalizacyjne zmieniające obraz 

współczesnego świata. Jednym z przejawów tejże złożoności jest wzrost znaczenia wielkich 

korporacji transnarodowych, które opanowały gospodarki państwowe. W dobie kryzysu Unia 

Europejska z pewnością staje przed ogromnym wyzwaniem jakim jest globalizacja korporacyjna 

postępująca w zaskakującym tempie i obejmująca coraz więcej obszarów oddziaływania. Zjawisko 

jakim jest globalizacja korporacyjna z jednej strony niesie szanse ale z drugiej zagrożenia mające 

nieodwracalne konsekwencje. Suwerenność państw zostaje ograniczona a system polityczny 

zmienia się i przekształca pod wpływem oddziaływania wielkich przedsiębiorstw. W którą stronę 

to zmierza? Czy można to uznać za szansę czy za zagrożenie? To postaram się przedstawić w 

moim  referacie. Z pewnością trzeba również w tym wymiarze zwrócić uwagę na obecnie bardzo 

kontrowersyjną umowę TTIP. 

 

Mgr Aleksandra Galus, WNPiD UAM 

Współpraca organizacji pozarządowych w obrębie rozwoju nowych mediów 

Społeczeństwo obywatelskie odgrywa ważną rolę na każdym etapie transformacji systemowej i 

jest reprezentowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. Na przykładzie Polski 

można zaobserwować, że NGOsy nie tylko aktywnie uczestniczą w prodemokratycznych 

przemianach, lecz później angażują się także w działania z zakresu wspierania demokracji w 

krajach rozwijających się w ramach pomocy rozwojowej. 

Celem wystąpienia jest analiza współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy w 

obrębie promowania rozwoju nowych mediów – elektronicznych wersji mediów tradycyjnych 

(radia, prasy i telewizji), mediów społecznościowych, jak również tzw. dziennikarstwa 

obywatelskiego. Przedmiotem rozważań będą pomocowe projekty medialne finansowane przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w latach 2010-2015 oraz realizowane przez organizacje 

pozarządowe. 

 

 

 

 

 

5. edycja corocznej konferencji naukowej z cyklu „Ewolucja Systemu Politycznego” finansowana jest w ramach 

umowy 801/P-DUN/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 


