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Czym jest współczesna Europa? To pytanie jest wciąż aktualne zarówno w debacie 
politycznej, jak i naukowej. Czy to wspólna tożsamość, podzielana przez wszyst-
kie narody zamieszkujące kontynent europejski? Czy zespół instytucji i przepi-
sów prawnych składających się na Unię Europejską? Czy to charakterystyczny 
model państwa i zbiór rozwiązań ustrojowych? W obliczu współczesnych prze-
mian społecznych i gospodarczych należy zadać sobie pytanie, czy siła Europy tkwi  
w jej otwartości czy też powinna ona jasno określić swoje granice. Czy w epo-
ce rosnących współzależności między jednostkami, narodami i regionami, Europa 
jest kontynentem prosperity i rozwoju, czy też zastoju i stopniowego upadku. Czy 
pod względem ekonomicznym może konkurować z potęgą Stanów Zjednoczonych  
i rodzącą się siłą Indii i Chin? Czy w wielokulturowym świecie migracji i nowocze-
snych mediów ma jeszcze coś do zaproponowania swoim obywatelom?

Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele publikacji, których autorzy 
próbują zabrać głos w debacie nad tożsamością i przyszłością Europy. Niewątpli-
wie ważnym głosem w dyskusji jest praca A. Giddensa, Europa w epoce globalnej. 
Studium poświęcone przemianom społecznym i politycznym we współczesnej Eu-
ropie, będące zbiorem uwag na temat aktualnej kondycji kontynentu i zaleceń co 
do metod jej poprawy. Odpowiadając na pytanie, czym jest Europa, autor stwier-
dza, że jest to wspólna odpowiedzialność za kondycję społeczeństw zamieszkują-
cych subkontynent. Tylko jego mieszkańcy, czujący się pełnoprawnymi członkami 
swoich społeczności, mający zatrudnienie, mogący się kształcić i korzystać z opie-
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ki medycznej i mający możliwość to samo zapewnić swoim dzieciom, będą się 
czuli w pełni Europejczykami. Europa nie powinna trwać, ale się stawać, to znaczy 
dostosowywać do bieżących okoliczności i potrzeb.

Anthony Giddens, urodzony w 1938 r. brytyjski socjolog, jest wykładowcą 
uniwersytetów w Cambridge i Londynie, do 2003 r. był rektorem London Scho-
ol of Economics and Political Science. Ma honorowy tytuł naukowy na kilkunastu 
uniwersytetach, jest członkiem American Academy of Science i Chinese Academy 
of Social Sciences, twórcą programu nowej Partii Pracy Tony’ego Blaira, od 2004 r. 
zasiada w Izbie Lordów. Autor podręcznika Socjologia i takich prac, jak Trzecia dro-
ga. Odnowa socjaldemokracji (1999), Nowoczesność i tożsamość (2001), Przemia-
ny intymności (2007). Według niego, społeczeństwo na przełomie stuleci wkracza 
w fazę „późnej nowoczesności”, która z jednej strony charakteryzuje się ogromnym 
zaawansowaniem technologicznym, innowacyjnością gospodarki, możliwościami 
komunikacyjnymi, a z drugiej jest to czas niosący nowe wymiary ryzyka, niepew-
ność własnej tożsamości i chaos społeczny.

Inspiracją dla omawianej książki, jak podkreśla sam autor, były fragmenty 
wypowiedzi premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira, pochodzące z wystąpie-
nia w Parlamencie Europejskim w czerwcu 2005 r. W przemówieniu tym premier 
podkreślił swoje zaangażowanie w projekt zjednoczonej Europy oraz poparcie dla 
europejskiego „modelu socjalnego”. Od razu pada jednak pytanie, również posta-
wione w książce, cóż to za model socjalny, w którym ponad 20 mln ludzi w Unii 
Europejskiej jest pozbawionych pracy? Autor odpowiada nie konkretnym rozwią-
zaniem, ale zaleceniem. Europejskie systemy socjalne potrzebują radykalnych re-
form. Wszystkie kraje rozwinięte stoją w obliczu podobnych problemów, które 
wiążą się z globalnymi transformacjami społecznymi i gospodarczymi, a także  
z ważnymi zmianami modelu życia zawodowego, struktury rodziny i życia co-
dziennego. Należy więc wdrożyć nowatorskie strategie gospodarcze i społeczne. 
Analizy pokazują, że kraje, którym się udało przeprowadzić takie reformy, radzą 
sobie dobrze na globalnym rynku, utrzymując jednocześnie wysoki poziom spra-
wiedliwości społecznej.

Praca podzielona jest na siedem rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym 
„Model socjalny”, autor ocenia, jak dalece Unia zrealizowała cele postawione so-
bie w Agendzie lizbońskiej w 2000 r. Chociaż państwa członkowskie dobrowolnie 
zgodziły się na realizację wytycznych dokumentu, Europa w niczym nie przypomi-
na tej z pierwotnych założeń. Autor poszukuje przyczyn takiego stanu i dochodzi 
do wniosku, że jedną z kluczowych jest brak woli współpracy i samolubna polityka 
państw członkowskich. W kolejnym rozdziale, „Zmiany i innowacje w Europie”, 
omawia przypadek Niemiec, Francji i Włoch jako „społeczeństw zablokowanych”, 
w których odczuwanej przez wszystkich potrzebie reform przeciwdziała tradycyj-
ny konserwatyzm wewnętrznych interesów. Giddens dochodzi do wniosku, że ist-
nieją pewne rodzaje ustrojów politycznych, które umożliwiają lub blokują reformy. 
Następnie odnosi się do sytuacji krajów postkomunistycznych i zauważa inną pra-
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widłowość. Tam okoliczności blokujące zmiany po 1989 r. przestały istnieć, waż-
ne jest natomiast, aby rozwój tych krajów nie odbywał się kosztem społeczeństw 
krajów zachodnich.

W następnym rozdziale („Sprawiedliwość społeczna i podziały społeczne”) 
Giddens zauważa, że współczesne społeczeństwa zmieniają się bardzo szybko,  
a wraz z nimi ulegają zmianie ich potrzeby. Aby móc na nie odpowiadać, należy 
śledzić kondycję społeczeństw, w których w ostatnich latach wykształciły się zu-
pełnie nowe grupy zawodowe, klasy i podziały. Poszukując wzoru sprawiedliwo-
ści społecznej w społeczeństwach postindustrialnych, autor podkreśla wagę walki  
z ubóstwem i wykluczeniem, nie poprzez mechaniczną redystrybucję dochodów, 
ale torowanie dróg powrotu do społeczeństwa najbiedniejszym i stosowanie zachęt 
do pomocy dla najbogatszych. W rozdziale „Od negatywnych do pozytywnych 
świadczeń społecznych” zauważa, że w społeczeństwie postindustrialnym, bezpie-
czeństwo socjalne nie może być dłużej rozpatrywane tylko w sensie ekonomicz-
nym, ale musi odpowiadać jakości całego życia jednostki. Także państwo nie może 
być tradycyjnym państwem opiekuńczym, ale państwem aktywnym, które nie po-
maga obywatelom, ale stwarza im możliwość tego, by sami mogli sobie pomóc. 
Aby zapewnić równowagę między realiami wolnego rynku a potrzebami socjalny-
mi państwo, po pierwsze, musi dać swoim obywatelom wybór drogi życiowej, a po 
drugie, kształtować w nich postawy solidarystyczne.

Prawdziwym wyzwaniem dla systemu opieki socjalnej, solidarności i oby-
watelstwa jest różnorodność kulturowa, która zapanowała w Europie. Pluralizacji 
państwa narodowego nie da się cofnąć, a jedynie można nią lepiej zarządzać. Autor 
rekomenduje politykę wielokulturowości, która ostatecznie ma na celu wdrożyć 
imigrantów do aktywnej partycypacji w życiu państw europejskich, jak to mia-
ło miejsce w Kanadzie. Jednocześnie ma ona służyć objęciu ich opieką socjalną, 
na równi z rdzennymi mieszkańcami subkontynentu. W rozdziale „Zmiana stylu 
życia” dowodzi, że wiele nieszczęść dotykających społeczeństwa europejskie nie 
wynika z niedoboru zasobów, a raczej z wadliwego z nich korzystania. Przeciąże-
nie ruchu kołowego, zanieczyszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne, nałogi, 
wymagają od państwa czegoś więcej niż tylko opieki socjalnej. Wymagają „pozy-
tywnej polityki socjalnej”, pomagającej jednostkom nie w zdobyciu zasobów, ale 
ich racjonalnemu wykorzystaniu. Zarówno na poziomie jednostek, jak i państw 
należy wypracować system zachęt i sankcji, w tym finansowych, które pozwolą 
na bardziej racjonalne zarządzanie zasobami. Giddens podkreśla wagę edukacji, 
począwszy od kształceni uniwersyteckiego, skończywszy na kształceniu ustawicz-
nym, którego jakość bezpośrednio przekłada się na kondycję społeczeństw.

Anthony Giddens szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość europejskiego 
modelu państwa. Dotychczasowy społeczny model państwa opiekuńczego został 
wystawiony na ciężką próbę. Pod wpływem problemów społecznych: rosnącego 
bezrobocia, dywersyfikacji kulturowej, zmian demograficznych, musi dojść do 
jego transformacji. Wydaje się utożsamiać sukces gospodarczy państwa z bezpie-
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czeństwem socjalnym. Im bardziej zaawansowana technologicznie i zrestruktury-
zowana będzie gospodarka danego kraju, tym więcej korzyści przyniesie ona jego 
mieszkańcom. Trudniej ocenić stosunek Giddensa do zjawiska globalizacji i jego 
wpływu na socjalną politykę państwa. Z jednej strony globalizacja towarzyszy roz-
ważaniom całej książki, z drugiej konsekwentnie podkreśla, że nie odpowiada ona 
za wszystkie niepowodzenia gospodarcze państw Europy. Rozwiązaniem, według 
niego, są działania ogólnoeuropejskie, solidarne i wdrażane symultanicznie. On 
sam jednak każde państwo europejskie analizuje osobno, podkreśla, że każde jest 
na innym etapie rozwoju i każdemu będą służyć inne rozwiązania.

Praca Giddensa jest podręcznikiem akademickim dokonującym pogłębio-
nej analizy wskaźników mikroekonomicznych i tendencji makroekonomicznych. 
Równie sprawnie posługuje się jednak językiem publicystycznym, podając ob-
razowe przykłady swoich tez. Nie można oprzeć się jednak wrażeniu, że chcąc 
powiedzieć o różnych aspektach socjalnego obrazu Europy, pomija wiele krajów 
i istotnych wątków. Bardzo często Giddens odnosi się do przykładu Stanów Zjed-
noczonych, z założenia są one prężniejsze gospodarczo, silniejsze wizerunkowo  
i bardziej osadzone historycznie. Czytelnikowi może jednak brakować twardych 
danych i konkretnych przykładów powyższych konstatacji. Bardzo cenne jest to, 
że często powołuje się na dokumenty i nazwiska, co pozwala czytelnikowi nie 
zgubić się w zawiłościach tematu. Z drugiej strony równie często padają stwierdze-
nia tak wyeksploatowane w debacie publicznej, że trudno przypisać im konkretne 
znaczenie. Wiele odpowiedzi udzielonych na postawione w pracy pytania jest ra-
czej uporządkowaniem dotychczasowej wiedzy dotyczącej tematu, zawartej także  
w poprzednich pracach autora, niż oryginalnym studium.

Z perspektywy Giddensa Polska w żaden sposób nie istnieje na nakreślonej 
przez niego mapie socjalnej. Nie ma ona nic do zaoferowania z obecnych rozwią-
zań społecznych. Nie wypracowała krajowego odpowiednika Deutsche Banku czy 
Nokii, o których autor z aprobatą wspomina w pracy. Nie może pochwalić się inno-
wacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, sprawną służbą zdrowia czy niskim 
poziomem bezrobocia. Z drugiej strony bardzo często przywoływane są Niemcy, 
Francja i Włochy – państwa, które zamiast być motorem europejskiej gospodarki, 
zaczęły wręcz opóźniać jakiekolwiek zmiany. Ich rządy nie mogą rozwiązać „try-
lematu gospodarki opartej na usługach”, czyli jednocześnie zapewnić zbilansowa-
nego budżetu, niskiego poziomu nierówności ekonomicznych oraz wysokiego po-
ziomu zatrudnienia. Krajami, od których mogliby się uczyć ich sąsiedzi są, według 
autora, państwa skandynawskie, które osiągnęły wysoki poziom sprawiedliwości 
społecznej, nie kosztem tempa wzrostu gospodarczego, ale dzięki elastycznej poli-
tyce zatrudnienia, inwestycjom w edukację i zawodowej emancypacji kobiet.

Według Giddensa, w Europie nieograniczonej do obszaru Unii Europejskiej 
istnieje kilka modeli socjalnych. W ostatnim rozdziale „Osiem tez na temat przy-
szłości Europy”, wymienia zalecenia dotyczące przyszłości subkontynentu, a de 
facto Unii Europejskiej: na nowo musi określić swoją tożsamość, wyraźnie zakre-
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ślić ramy swojego oddziaływania. Jej członkowie powinni zrozumieć, że suwe-
renność połączona, to suwerenność zyskana, nie powinni jednak dążyć do prze-
kształcenia jej w federację. Konstytucja dla Europy czy inna tego typu deklaracja 
jest zbędna, jeżeli członkowie będą wykazywali wolę współpracy. Zbędne jest tak-
że poszukiwanie jednej tożsamości, która nie powinna być narzucana, a powinna 
kształtować się naturalnie. W celu realizacji swoich celów UE powinna korzystać 
z rozmaitych form siły, przede wszystkim siły solidarności swoich członków. Gid-
dens powołuje się na pracę J. Gunthera, Inside Europe z 1961 r. – w tym czasie 
bowiem EWG była postrzegana jako interesujące, ale marginalne osiągnięcie, a dzi-
siejszy kształt Wspólnot Europejskich świadczy o zakresie zmian, jakie zaszły na 
subkontynencie w ciągu ostatnich 40 lat. To daje podstawę do stwierdzenia, że taki 
sam postęp Europa może osiągnąć w przyszłości.

W książce pada pytanie, czy Europa może pozwolić sobie na swój model 
socjalny. Zaraz pada jednak kolejne pytanie, czy Europa może sobie pozwolić na 
brak własnego modelu socjalnego. Nieco przewrotnie autor zauważa, że pożądany 
dzisiaj model Europy miałby: fiński poziom upowszechnienia ICT, niemiecką war-
tość produktywności przemysłowej, szwedzki poziom równości, duński poziom 
zatrudnienia, irlandzki wzrost gospodarczy, włoską kuchnię, czeski poziom kultury 
literackiej, francuski poziom opieki zdrowotnej, luksemburską wartość PKB na 
mieszkańca, norweski poziom wykształcenia. To utwierdza czytelnika w przeko-
naniu, że żadne z tych państw nie może rozwijać się w pojedynkę, ale tylko dzięki 
wzajemnemu transferowi udanych rozwiązań. List otwarty na temat przyszłości 
Europy, napisany przez autora z Ulrichem Beckiem, a dołączony do książki, głosi 
że europejska konstytucja nie została podpisana, bo społeczeństwa nie ufają już 
Europie, podstawą jakichkolwiek zmian jest więc odzyskanie tego zaufania.


