Celem artyku³u jest próba analizy zagadnienia rosyjskiego bezpieczeñstwa narodowego
przez pryzmat geopolitycznego paradygmatu Aleksandra Dugina, architekta wspó³czesnego
rosyjskiego neoeurazjatyzmu. Dugin postrzega rosyjskie bezpieczeñstwo w szerokiej
geograficznej, kulturowej i politycznej perspektywie. W ujêciu neoeurazjatyckim, teraŸniejsza
i przesz³a œwiatowa historia przybiera kszta³t planetarnego pojedynku miêdzy talassokracj¹,
modernistyczn¹ cywilizacj¹ morza, a tellurokracj¹, reprezentowan¹ przez wartoœci
konserwatyzmu i tradycji. Z punktu widzenia neoeurazjatyzmu, bezpieczeñstwo narodowe Rosji
wymaga ustanowienia rozbudowanej sieci strategicznych sojuszy, zarówno w Europie jak i Azji,
w celu przeciwstawienia siê zagro¿eniu œwiatowej dominacji atlantyzmu.
Tomasz REMBECKI
Celem pracy jest charakterystyka mechanizmów kontroli spo³ecznej w kontekœcie w³adzy,
wiedzy, informacji i zagro¿eñ praw obywatelskich. W tekœcie problem ten zostanie
przedstawiony na dwóch przyk³adach tj.: (1) zaw³aszczaniu spo³eczeñstwa przez gospodarkê
(problem racjonalnoœci i efektywnoœci gospodarki, problem kontroli nad now¹ rzeczywistoœci¹
technologiczn¹, problem rozszerzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych,
przypadek ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement), (2) szczególnych kompetencji
instytucji pañstwowych w zakresie zbierania danych o obywatelu za pomoc¹ technologii
teleinformatycznych (przypadek stosowania „pods³uchów” i „bilingów” w Polsce).
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W numerze m.in.

Pytanie o „innego” jest pytaniem o pierwotn¹ wrogoœæ i jej przezwyciê¿anie. Pytaniem
o to¿samoœæ cz³owieka i jej konstytutywne elementy, pytaniem o to¿samoœæ ca³ych grup
i spo³ecznoœci oraz dynamiczn¹ dialektykê kszta³towania ich w³aœciwych modi (okreœleñ).
Pytanie o innego jest jednoczeœnie pytaniem o uwik³anie innoœci w obcoœæ oraz jednostkowe,
jak i spo³eczne konsekwencje owej szczególnej dialektyki „obcego”.
Cz³owiek poruszaj¹c siê w mnogoœci nachodz¹cych na siebie œwiatów (odmiennych kultur,
sposobów myœlenia) z koniecznoœci zderza siê z tym, co niezrozumia³e, a to poci¹ga za sob¹
koniecznoœæ spotkania, a wraz z nim próby zrozumienia „innego”.
Wobec takiego wyzwania staje w œwiecie nowoczesnym szczególniej pedagogika,
stanowi¹c podstawê kszta³towania i wychowywania cz³owieka, staje siê zarazem katalizatorem
owych dynamicznych przemian maj¹cych kluczowe znaczenie dla budowania nowej, „p³ynnej”
czy te¿ „rozmytej” to¿samoœci.
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Od gotowoœci cywilnej do zarz¹dzania kryzysowego
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Problematyka zarz¹dzania kryzysowego, jako teoria i praktyka jest nowym obszarem
badawczym. Jest przy tym m³oda dziedzin¹ nauki, rozwijaj¹c¹ siê w naszym kraju. W tym
rozumieniu znalaz³a swoje miejsce w wypracowanych wczeœniej za³o¿eniach gotowoœci cywilnej
i cywilnego zarz¹dzania kryzysowego w czasie pokoju, które uwagi na okreœlone b³êdy
merytoryczne nie wesz³y w ¿ycie. Pozwoli³a jak siê wydaje na dalsze przemyœlenia
i wypracowanie nowego modelu tego zarz¹dzenia. Czy jedynie s³usznego? To pytanie musi
pozostaæ bez odpowiedzi na tym etapie, zwa¿ywszy na pewne modyfikacje ustawy
o zarz¹dzaniu kryzysowym dokonywane w minionych latach.
Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e powy¿szym procesom nie powinny przeszkadzaæ zmiany
ekip rz¹dz¹cych oraz prawo w oparciu o które toczy siê ¿ycie i rozwija siê obronnoœæ pañstwa.
Romuald KALINOWSKI

Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa
ul. Orzeszkowej 1
60-778 Poznañ
tel. 61 85 10 518
www.wsb.net.pl

Rok VI Numer 4/2013 (21)
ISSN: 1899-3524

21

