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Sprawozdanie
z seminarium naukowego „Direct Democracy in Switzerland and beyond”,
które odby³o siê w dniu 5 grudnia 2013 r.
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Ponad 50 studentów wziê³o udzia³ w seminarium naukowym poœwiêconym demokracji bezpoœredniej w Szwajcarii, zorganizowanym w czwartek 5 grudnia przez Grupê Badawcz¹ „Inicjatywa Helwecka” (helwecja.amu.edu.pl), która skupia w swoich szeregach badaczy zorientowanych m.in. wokó³ szeroko rozumianej tematyki szwajcarskiego systemu politycznego.
Seminarium zorganizowane zosta³o pod honorowym patronatem Ambasady Szwajcarii
w Warszawie, a jego goœciem honorowym by³ Minister Martin Michelet.
Seminarium uroczyœcie otworzy³ prodziekan ds. wspó³pracy z zagranic¹ – dr Tomasz Brañka,
po czym rozpoczê³a siê czêœæ zasadnicza seminarium, któr¹ moderowa³ dr Tomasz R. Szymczyñski. Jako pierwszy g³os zabra³ goœæ honorowy – Minister Martin Michelet, który wyg³osi³ referat
pt. Direct Democracy in Switzerland, zwracaj¹c uwagê w swoim wyst¹pieniu na g³êbokie zakorzenienie instytucji demokracji bezpoœredniej i zasady federalizmu w historii szwajcarskiego
ustroju. Pan Minister podj¹³ równie¿ próbê obalenia popularnego mitu, wedle którego referendum
jest instytucj¹ wykorzystywan¹ g³ównie w zwi¹zku z jego rzekom¹ wysok¹ podatnoœci¹ na emocje
tkwi¹ce w spo³eczeñstwie. M. Michelet poda³ w tym kontekœcie przyk³ad jednego z referendów
z 2012 roku, w którym wiêkszoœæ Szwajcarów opowiedzia³a siê przeciwko postulatowi wyd³u¿enia urlopu do szeœciu tygodni. Pan Minister zakoñczy³ swoje przemówienie uwag¹ na temat
Landsgemeinde wskazuj¹c na fakt, ¿e ta wyj¹tkowa na skalê œwiatow¹ instytucja do niedawna,
w niektórych kantonach, stanowi³a podstawow¹ formê sprawowania w³adzy przez obywateli.
Nastêpnie wyst¹pi³a dr Ewa Myœlak z Uniwersytetu Jagielloñskiego, przedstawiaj¹c zagadnienie inicjatywy ludowej w Szwajcarii w kontekœcie wykorzystania tego narzêdzia przez ugrupowania polityczne. Doktor Myœlak wskaza³a, ¿e o ile czêsto inicjatorami odpowiedzialnymi za z³o¿enie wniosku o referendum s¹ organizacje samoNGOsy, to zdarza siê, ¿e faktycznie organizacje te
s¹ w du¿ym stopniu zale¿ne od partii politycznych. W gruncie rzeczy sprowadza siê to do wykorzystywania instytucji demokracji bezpoœredniej przez partie polityczne jako kolejnego narzêdzia
realizowania swoich celów politycznych, w tym m.in. integracji swojego elektoratu.
Nastêpnie g³os zabra³a dr Magdalena Musia³-Karg (WNPiD UAM), która zaprezentowa³a
fragmenty filmu z pobytu na tegorocznym zgromadzeniu ludowym w kantonie Appenzell Innerhoden, a nastêpnie nakreœli³a najwa¿niejsze jej zdaniem zalety i wady zgromadzenia ludowego jako
instytucji demokracji bezpoœredniej charakterystycznej dla dwóch szwajcarskich kantonów – wymienionego Appenzell oraz Glarus. Pani doktor zauwa¿y³a, ¿e Landsgemeinde mo¿na traktowaæ
jako „najczystsz¹” formê demokracji bezpoœredniej, gdzie suweren, bez ¿adnych organów poœrednicz¹cych, ma mo¿liwoœæ wypowiadania siê w wa¿nych dla tego kantonu kwestiach. Dr Musia³-Karg wskaza³a równie¿ wiele wad, z którymi trudno polemizowaæ, jak np. faktyczne wykluczenie osób niepe³nosprawnych z grona osób uczestnicz¹cych w Landsgemeinde.
Kolejnym prelegentem by³ mgr Marcin £ukaszewski (WNPiD UAM), który opieraj¹c siê na
doœwiadczeniach andorskich i sanmaryñskich, przedstawi³ swoje refleksje na temat przysz³oœci instytucji zgromadzenia ludowego w Szwajcarii wobec zmian demograficznych w Europie. O ile
w przypadku Andory zgromadzenie ludowe w klasycznej formie nie istnia³o, to w San Marino in-
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stytucja Arengo by³a odpowiednikiem szwajcarskiego Landsgemeinde. Zdaniem M. £ukaszewskiego wzrost populacji w ka¿dym z pañstw, które prowadzi zwykle do przyznania praw politycznych wiêkszej liczbie osób, prowadzi do dysfunkcjonalnoœci takiego zgromadzenia, a w efekcie do
rezygnacji z instytucji zgromadzenia ludowego na rzecz organu przedstawicielskiego.
Spojrzenie na instytucje demokracji bezpoœredniej z perspektywy pozaszwajcarskiej kontynuowa³ w swoim wyst¹pieniu dr Krzysztof KoŸbia³ (UJ), który wyraŸnie podkreœli³, ¿e doœæ czêsto
niezauwa¿any przez badaczy Liechtenstein jest drugim, pod wzglêdem liczby referendów, pañstwem europejskim. Dr KoŸbia³ zwróci³ uwagê, ¿e du¿e znaczenie ma w tym kontekœcie kultura
polityczna obywateli Ksiêstwa, która zbie¿na jest z t¹, jaka panuje w Szwajcarii. Prelegent wskaza³
na funkcjonuj¹ce w Liechtensteinie trzy formy demokracji bezpoœredniej: referendum, inicjatywê
ludow¹ oraz, wyj¹tkow¹ na skalê œwiatow¹, mo¿liwoœæ odwo³ania monarchy.
Po wyst¹pieniu dra K. KoŸbia³a g³os zabra³ dr T. R. Szymczyñski, który zaprosi³ uczestników
seminarium do dyskusji. Najwiêcej pytañ zosta³o skierowanych do goœcia honorowego, który by³
pytany m.in. o póŸne przyznanie praw politycznych kobietom, na które przez wiele lat nie chcieli
zgodziæ siê uczestnicz¹cy w referendach mê¿czyŸni, a nastêpnie mê¿czyŸni g³osuj¹cy na zgromadzeniach ludowych w kantonach Appenzell Innerhoden czy Appenzell Ausserhoden. Wœród pytañ
pojawi³a siê równie¿ kwestia jêzyków w Szwajcarii i pytanie o oficjaln¹ nazwê pañstwa. Pan Minister t³umaczy³, ¿e federacja szwajcarska nosi miano Konfederacji Szwajcarskiej m.in. ze wzglêdu
na tradycyjne przywi¹zanie do nazwy, które niejako nie pozwoli³o ¿adnemu z powa¿nych polityków na publiczne rozwa¿enie mo¿liwoœci dostosowania nazwy pañstwa do federalnego ustroju,
który istnieje ju¿ od po³owy XIX wieku.
Spotkanie zakoñczy³o siê krótkim podsumowaniem oraz deklaracjê dalszych spotkañ naukowych maj¹cych na celu pog³êbianie wiedzy na temat Konfederacji Szwajcarskiej.
W seminarium, poza Ministrem Martinem Michelet, uczestniczyli cz³onkowie Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (dr Krzysztof KoŸbia³, dr Ewa Myœlak, dr Agnieszka Nitszke (UJ),
dr Magdalena Musia³-Karg (WNPiD UAM), dr Marcin Rachwa³ (WNPiD UAM), dr Tomasz
R. Szymczyñski (WNPiD UAM), mgr Marcin £ukaszewski (WNPiD UAM). Film prezentowany
podczas seminarium nagra³ i zmontowa³ mgr Krzysztof Duda (WNPiD UAM).
Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci seminarium, mia³o miejsce spotkanie przedstawicieli Grupy Badawczej z Ministrem M. Micheletem, które dotyczy³o dalszej wspó³pracy z Ambasad¹
Szwajcarii.
Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” powo³ana zosta³a na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w marcu 2013 r. Celem dzia³añ „Inicjatywy Helweckiej” jest prowadzenie
interdyscyplinarnych badañ nad Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracj¹ bezpoœredni¹, stosunkami Szwajcarii np. z Polsk¹ i innymi
pañstwami, relacjami na linii Szwajcaria–UE), wymiana wiedzy i doœwiadczeñ zwi¹zanych z badaniami ww. zagadnieñ, organizowanie przedsiêwziêæ naukowych poœwiêconych Szwajcarii, a tak¿e
realizacja ró¿nego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i miêdzynarodowym, których tematyka zwi¹zana by³aby z szeroko rozumian¹ polityk¹ szwajcarsk¹. Mimo krótkiego okresu
swojej dzia³alnoœci, „Inicjatywa Helwecka” zjednoczy³a ju¿ 15 osób z ró¿nych oœrodków naukowych z ca³ej Polski. Wiêcej informacji na temat Grupy dostêpnych jest na stronie internetowej
www.helwecja.amu.edu.pl.
Marcin £UKASZEWSKI
Poznañ
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Informacja
o laureatach Konkursu im. Profesora Czes³awa Mojsiewicza
na najlepsz¹ ksi¹¿kê o tematyce politologicznej
Kapitu³a drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czes³awa Mojsiewicza na
najlepsz¹ ksi¹¿kê o tematyce politologicznej, w dniu 21 listopada 2013 r. dokona³a oceny merytorycznej zg³oszonych publikacji, jakie ukaza³y siê w 2012 r. Bior¹c pod uwagê cele Konkursu, którymi s¹:
a) popularyzacja wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych t¹ sfer¹ ¿ycia spo³ecznego;
b) zainteresowanie, szczególnie m³odych naukowców, badaniem ¿ycia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym;
c) nagradzanie badaczy wyró¿niaj¹cych siê rzetelnoœci¹, innowacyjnoœci¹ oraz trosk¹ o wysok¹ efektywnoœæ i jakoœæ prowadzonych badañ;
d) zachowanie pamiêci o Profesorze Czes³awie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym,
Kapitu³a postanowi³a przyznaæ nagrodê publikacji Krzysztofa Kowalczyka, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Koœcio³a katolickiego w Polsce w latach 1989–2011, wydanej przez
Wydawnictwo Zapol.
Ponadto, Kapitu³a Konkursu postanowi³a wyró¿niæ prace: Marcina Czy¿niewskiego Idee
w polityce Vaclava Klausa, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika; Tomasza Grzegorza Grosse, W objêciach Europeizacji. Wybrane przyk³ady z Europy
Œrodkowej i Wschodniej, wydanej przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;
Micha³a Pierzgalskiego, Metody iloœciowe w badaniu systemów wyborczych. Na przyk³adach
z pañstw Azji Wschodniej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego. Specjalnym
wyró¿nieniem postanowiono uhonorowaæ tak¿e czasopismo „Polish Political Science Yearbook”,
og³aszane drukiem przez Wydawnictwo Adam Marsza³ek w Toruniu, za rolê jak¹ odgrywa w krzewieniu dorobku polskiej politologii.
Nagroda i wyró¿nienia wrêczone zostan¹ podczas inauguracji corocznej miêdzynarodowej
konferencji z cyklu „Europa XXI wieku” organizowanej przez Wydzia³ Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Collegium Polonicum w S³ubicach. Tematem przewodnim XIV ju¿
konferencji bêdzie „10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze
na przysz³oœæ. Odbêdzie siê ona 6–7 lutego 2014 r.
Przewodnicz¹cy Kapitu³y
prof. UAM dr hab. Tadeusz WALLAS

