Ideologie i doktryny polityczne
Ideologie i doktryny polityczne. WspóÅ‚czesne ideologie polityczne
Konserwatyzm
&bull; Ideologia powstaÅ‚a na przeÅ‚omie XVIII i XIX w. &ndash; jej wyksztaÅ‚cenie siÄ™ jest
zwiÄ…zane z sprzeciwem wobec rewolucji francuskiej
&bull; Utrzymanie dotychczasowego porzÄ…dku spoÅ‚ecznego
&bull; Zmiany powinny nastÄ…piÄ‡ na drodze ewolucji; gwaÅ‚towne reformy sÄ… niebezpieczne;
moÅźliwe sÄ… tylko ostroÅźne i czÄ…stkowe reformy
&bull; Rewolucja jest katastrofÄ… &ndash; oznacza zerwanie ciÄ…gÅ‚oÅ›ci
&bull; tradycja &ndash; rodzina &ndash; religia
&bull; Tradycjonalizm &ndash; tradycja i religia wyznacznikiem sposoby Åźycia
&bull; Hierarchizm &ndash; nierównoÅ›ci majÄ… charakter naturalny, a pozbawione hierarchii
spoÅ‚eczeÅ„stwo nie mogÅ‚oby dobrze funkcjonowaÄ‡
&bull; Silna wÅ‚adza wykonawcza
&bull; SpoÅ‚eczeÅ„stwo jako Åźywy organizm (teoria organiczna) &ndash; rozwija siÄ™ stopniowo i
samoistnie
&bull; Krytyka nowoczesnej kultury, konsumpcyjnego stylu Åźycia
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Liberalizm
&bull; Twórcy i przedstawiciele: John Locke, Adam Smith, Monteskjusz
&bull; WolnoÅ›Ä‡ jednostki &ndash; zasady Åźycia politycznego i gospodarczego powinny jak w
najmniejszym stopniu ograniczaÄ‡ wolnoÅ›Ä‡ jednostek
&bull; Swobody jednostki ograniczaÄ‡ moÅźe tylko wolnoÅ›Ä‡ drugiego czÅ‚owieka (wolnoÅ›Ä‡
innych ludzi)
&bull; CzÅ‚owiek ma prawo do samodzielnego ksztaÅ‚towania wÅ‚asnego Åźycia i dÄ…Åźenia do
szczÄ™Å›cia zdefiniowanego na swój sposób
&bull; WolnoÅ›Ä‡ sÅ‚owa &ndash; gwarant chroniÄ…cy przed naduÅźyciami wÅ‚adzy
&bull; Zatomizowane spoÅ‚eczeÅ„stwo &ndash; nadrzÄ™dnoÅ›Ä‡ czÅ‚owieka w stosunku do
spoÅ‚eczeÅ„stwa
&bull; Jednostka przedsiÄ™biorcza
&bull; Odrzucenie koncepcji paÅ„stwa opiekuÅ„czego
&bull; PaÅ„stwo minimalne &ndash; silne, praworzÄ…dne, ale ograniczone w swych prawach do
pilnowania porzÄ…dku i spokoju obywateli oraz zapewnienia ochrony uprawnieÅ„ jednostki
&bull; Jak najmniej paÅ„stwa w gospodarce
&bull; Hierarchiczna struktura spoÅ‚eczna &ndash; miejsce jednostki w spoÅ‚eczeÅ„stwie zaleÅźy od
jej zaradnoÅ›ci
&bull; Gospodarka wolnorynkowa, przejrzyste podatki
Chadecja (chrzeÅ›cijaÅ„ska demokracja)
&bull; Podstawa tej ideologii to encyklika &bdquo;Rerum novarum&rdquo; Leona XIII
&bull; GodnoÅ›Ä‡ i wolnoÅ›Ä‡ osoby ludzkiej &ndash; jednostka obdarzona jest
Å›wiadomoÅ›ciÄ… i wolnÄ… wolÄ…; czÅ‚owiek w swoim postÄ™powaniu powinien kierowaÄ‡ siÄ™
zasadami moralnymi, takimi jak: godnoÅ›Ä‡ osoby, solidarnoÅ›Ä‡, rodzina, pokój, pluralizm
&bull; ChrzeÅ›cijaÅ„ska etyka
&bull; Rodzina jako fundament wszelkich dziaÅ‚aÅ„ i noÅ›nik wartoÅ›ci
&bull; SpoÅ‚eczeÅ„stwo powinno kierowaÄ‡ siÄ™ harmoniÄ…, wspóÅ‚pracÄ…
&bull; Solidaryzm &ndash; grupy spoÅ‚eczne i jednostki powinny sobie pomagaÄ‡
&bull; SpoÅ‚eczna gospodarka wolnorynkowa, która jednak nie wyklucza umiarkowanej ingerencji
paÅ„stwa w procesy gospodarcze
&bull; Zasada subsydiarnoÅ›ci (pomocniczoÅ›ci) &ndash; demokracja przedstawicielska, w której
obywatelom, maÅ‚ym spoÅ‚ecznoÅ›ciom powinno byÄ‡ pozostawione prawo swobodnego dziaÅ‚ania
i decydowania o swych sprawach; paÅ„stwo ma sÅ‚uÅźyÄ‡ pomocÄ… jedynie w sytuacjach, gdy sami
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nie bÄ™dÄ… w stanie daÄ‡ sobie rady
Socjaldemokracja
&bull; RównoÅ›Ä‡, sprawiedliwoÅ›Ä‡ spoÅ‚eczna
&bull; GÅ‚ównÄ… przyczynÄ… nierównoÅ›ci jest brak sprawiedliwoÅ›ci, a nie wady samego
czÅ‚owieka
&bull; PaÅ„stwo opiekuÅ„cze &ndash; nierównoÅ›ci mogÄ… byÄ‡ usuwane stopniowo, dziÄ™ki
wprowadzaniu reform spoÅ‚ecznych
&bull; DuÅźy nacisk na prawa socjalne &ndash; np. prawo do godziwego wynagrodzenia
&bull; Redystrybucja dóbr i dochodów oraz programy socjalne jako zabezpieczenie niesprawiedliwoÅ›ci
wolnego rynku &ndash; interwencjonizm paÅ„stwowy
&bull; Wysokie podatki dla ludnoÅ›ci o najwyÅźszych dochodach, aby uzyskane Å›rodki przeznaczyÄ‡
na cele socjalne
&bull; Ustrój demokratyczny oparty na pluralizmie, parlamentaryzmie i samorzÄ…dnoÅ›ci
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Komunizm
&bull; Karol Marks i Fryderyk Engels &bdquo;Manifest komunistyczny&rdquo; (1848 r.), WÅ‚odzimierz
Lenin
&bull; Bezklasowy ustrój spoÅ‚eczny - absolutna równoÅ›Ä‡ wszystkich ludzi
&bull; WÅ‚asnoÅ›Ä‡ prywatna zastÄ…piona wÅ‚asnoÅ›ciÄ… kolektywnÄ…
&bull; SpoÅ‚eczna wÅ‚asnoÅ›Ä‡ Å›rodków produkcji
&bull; Teoria dyktatury proletariatu
&bull; KoniecznoÅ›Ä‡ rewolucyjnego obalenia kapitalistycznego paÅ„stwa
InnÄ… wersjÄ… ideologii komunistycznej byÅ‚ maoizm (Chiny).
ZwyciÄ™stwo ZSRR w II wojnie Å›wiatowej oraz problemy spoÅ‚eczne Å›wiata w 2 poÅ‚owie XX
wieku spowodowaÅ‚y ekspansjÄ™ komunizmu w niektórych paÅ„stwach europejskich i
pozaeuropejskich jak: BuÅ‚garia, CzechosÅ‚owacja, JugosÅ‚awia, NRD, Polska, Rumunia, WÄ™gry,
Chiny, Korea Pn., Mongolia, Wietnam. Tworzone tam ustroje byÅ‚y bardziej bÄ…dÅº mniej zbliÅźone do
modelu radzieckiego.
Nacjonalizm
&bull; Roman Dmowski
&bull; Naród jako najdoskonalsza forma Åźycia zbiorowego
&bull; Tradycja, jÄ™zyk, kultura narodowa
&bull; Idea paÅ„stwa narodowego
&bull; Idea solidaryzmu paÅ„stwowego &ndash; silna wieÅº emocjonalna ze wspólnotÄ… narodowÄ…
&bull; Egoizm narodowy &ndash; interesy danego narodu sÄ… nadrzÄ™dne w stosunku do wszystkich
innych celów
&bull; LojalnoÅ›Ä‡ wobec swego narodu
&bull; WspóÅ‚praca wszystkich grup spoÅ‚ecznych dla dobra i interesu wspólnoty narodowej
&bull; Sprzeciw wobec internacjonalizmu (wspóÅ‚pracy z innymi narodami)
Faszyzm
&bull; Doktryna paÅ„stw totalitarnych
&bull; Benito Mussolini
&bull; WrogoÅ›Ä‡ wobec innych partii politycznych, systemu parlamentarnego, innych narodów
&bull; Silna wÅ‚adza wykonawcza
&bull; Kult siÅ‚y, militaryzacja
&bull; Wódz dysponuje peÅ‚nÄ… wÅ‚adzÄ… nad paÅ„stwem, partiÄ…, spoÅ‚eczeÅ„stwem i
kaÅźdÄ… jednostkÄ…
&bull; Zakaz dziaÅ‚ania opozycji &ndash; system monopartyjny
&bull; PochwaÅ‚a ekspansji
&bull; Jednostka ma ograniczone prawa
NiemieckÄ… odmianÄ… faszyzmu staÅ‚ siÄ™ nazizm. Podstawy nazizmu zostaÅ‚y okreÅ›lone przez
Adolfa Hitlera w ksiÄ…Åźce &bdquo;Mein Kampf&rdquo;
http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 30 October, 2014, 23:16

&bull; Zasada wodzostwa &ndash; peÅ‚nia wÅ‚adzy nad narodem i paÅ„stwem
&bull; PoglÄ…dy nazistowskie i rasistowskie &ndash; Hitler byÅ‚ zwolennikiem koncepcji darwinizmu
spoÅ‚ecznego &ndash; w spoÅ‚eczeÅ„stwie róÅźne gatunki, tak jak w Å›wiecie przyrody, walczÄ… o
przetrwanie. LudzkoÅ›Ä‡ dzieli siÄ™ na rasy i narody lepsze oraz gorsze.
&bull; WÄ…tki antysemickie &ndash; Å»ydzi przyczynÄ… zÅ‚a na Å›wiecie
&bull; Wiara w wyÅźszoÅ›Ä‡ rasy nordyckiej
&bull; Zdobywanie &bdquo;przestrzeni Åźyciowej&rdquo; realizowanej poprzez usuwanie narodów i ras
zaliczanych do &bdquo;podludzi&rdquo;, które zajmowaÅ‚y cenne terytoria
Doktryny polityczne
PodziaÅ‚ doktryn wywodzÄ…cych siÄ™ z rewolucji francuskiej (miejsca, które zajmowaÅ‚y ówczesne
ugrupowania polityczne w sali posiedzeÅ„ parlamentu, byÅ‚y wyznacznikiem reprezentowanych przez
nie poglÄ…dów)
Doktryny lewicowe &ndash; realizacja sprawiedliwoÅ›ci spoÅ‚ecznej
&bull; zniesienie wszelkich przejawów dyskryminacji; postulat wiÄ™kszych praw dla kobiet i
mniejszoÅ›ci narodowych; zlikwidowanie segregacji rasowej
&bull; niwelowanie róÅźnic majÄ…tkowych &ndash; wprowadzenie wiÄ™kszych podatków dla
najbogatszych, zasiÅ‚ki dla ubogich; systemy stypendialne wyrównujÄ…ce szanse startu Åźyciowego
mÅ‚odzieÅźy pochodzÄ…cej z rodzin o niskich dochodach
Doktryny centrowe
&bull; utrzymanie równowagi pomiÄ™dzy interesami róÅźnych grup spoÅ‚ecznych i warstw
&bull; organizacje spoÅ‚eczne, stowarzyszenia, fundacje o charakterze charytatywnym majÄ… na
zadanie niwelowanie róÅźnic majÄ…tkowych (a nie paÅ„stwo!)
Doktryny prawicowe
&bull; NierównoÅ›ci spoÅ‚eczne jako nieodÅ‚Ä…czna cecha spoÅ‚eczeÅ„stwa
&bull; Utrzymanie struktury spoÅ‚ecznej, w której wystÄ™pujÄ… warstwy o róÅźnym poziomie
majÄ…tkowym
&bull; PodkreÅ›lanie takich wartoÅ›ci jak kultura, religia, tradycje narodowe i paÅ„stwowe;
podkreÅ›lanie rangi wartoÅ›ci moralnych
Obecnie, podziaÅ‚ na lewicÄ™, prawicÄ™ i centrum moÅźe przebiegaÄ‡ takÅźe w obrÄ™bie ruchu lub
ugrupowania politycznego. WystÄ™powanie róÅźnic doktrynalnych w obrÄ™bie jednego ugrupowania jest
zjawiskiem typowym dla systemu demokratycznego. StÄ…d w programach politycznych partii mogÄ…
wystÄ™powaÄ‡ odmienne doktryny w odniesieniu do roÅźnych problemów (spoÅ‚ecznych,
gospodarczych, politycznych).
Program polityczny a partie polityczne
Partie polityczne &ndash; dobrowolna organizacja polityczna zrzeszajÄ…ca grupÄ™ ludzi, majÄ…ca
przywództwo, program polityczny i status. Jej celem jest uzyskanie poparcia wyborczego, które umoÅźliwi
zdobycie, utrzymanie lub umocnienie wÅ‚adzy, po to, by realizowaÄ‡ swój program polityczny.
Partie polityczne tworzÄ… sferÄ™ poÅ›redniÄ… pomiÄ™dzy spoÅ‚eczeÅ„stwem a paÅ„stwem. SÄ…
one przejawem aktywnoÅ›ci politycznej spoÅ‚eczeÅ„stwa. Za ich pomocÄ… spoÅ‚eczeÅ„stwo moÅźe
wpÅ‚ywaÄ‡ na ksztaÅ‚towanie polityki paÅ„stwa.
Geneza i rozwój partii politycznych
Partie polityczne zaczÄ™Å‚y powstawaÄ‡ w okresie zanikania systemu feudalnego. Pierwsze z nich
pojawiÅ‚y siÄ™ podczas rewolucji niderlandzkiej w 1566-1609. NastÄ™pne partie powstawaÅ‚y w
Wielkiej Brytanii. Rozwój partii politycznych przypadÅ‚ na XVIII oraz XIX wiek.
Na rozwój partii politycznych wpÅ‚ynÄ™Å‚y
&bull; rozwój kapitalizmu
&bull; demokratyzacja prawa wyborczego &ndash; co sprawiÅ‚o, Åźe do aktywnej polityki mogÅ‚y
wÅ‚Ä…czyÄ‡ siÄ™ róÅźne grupy spoÅ‚eczne
&bull; rozwój parlamentaryzmu &ndash; obywatele, którzy uzyskali prawo wyborcze, mieli wpÅ‚yw na
politykÄ™ poprzez tworzenie partii politycznych oraz dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ w nich
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