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Wpływ procesów globalizacji na partie polityczne

Wprowadzenie

Definicje partii politycznych wskazują najczęściej na fakt, że dążą one do objęcia wła-
dzy państwowej, przy czym w systemach demokratycznych czynią to poprzez wykorzy-
stanie odpowiednich procedur wyborczych1. Do najpopularniejszych obecnie orientacji 
w definiowaniu partii zaliczamy podejście funkcjonalne, strukturalne oraz orientację 
rynkową. Definicje funkcjonalne akcentują rolę partii jako ogniwa pośredniczącego po-
między społeczeństwem a władzą państwową2. Reprezentanci podejścia strukturalnego 
wyróżniają rozmaite płaszczyzny składające się na partię, co daje szeroką perspektywę, 
w ramach której można pokazać wieloaspektowość partii politycznych3. Do najczęściej 
wyróżnianych wymiarów należy zaliczyć aktywność partii jako organizacji wypełnia-
jącej funkcje państwowo-publiczne, partii jako organizacji członkowskiej oraz partii 
jako struktury biurokratycznej4. Przedstawiciele orientacji rynkowej opartej na teorii 
racjonalnego wyboru postrzegają partie polityczne jako instytucje ściśle związane 
z rynkiem politycznym i wyborczym, które dążą do maksymalizacji własnych korzyści 
przy ograniczonych kosztach5. Bez względu na to, które podejście wybierzemy, partie 
jawią się jako podmioty aktywne głównie na krajowej scenie politycznej.

Partie od innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego odróżnia to, że dążą 
do przejęcia i utrzymania pochodzących z wyboru urzędów publicznych, podczas gdy 
celem innych organizacji nie jest przejmowanie stanowisk władzy publicznej, lecz 
kształtowanie reguł społecznych bez obsadzania publicznych instytucji, które posiada-

 1 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 15. 
 2 Tamże, s. 17. 
 3 K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, s. 12. 
 4 Występowanie powyższych płaszczyzn w strukturze organizacyjnej partii dostrzegli P. Mair 

i R. Katz, określając je jako: party in public office, party on the ground, party in central offi-
ce. Podobne subsystemy wyróżnił V.O. Key, mówiąc o partii w rządzie, partii wśród wyborców 
i partii jako organizacji. Podaję za: K. Sobolewska-Myślik, dz.cyt., s. 11. 

 5 B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem 
politycznym, Wrocław 2004, s. 191–192. 
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ją władzę wydawania regulacji6. Skoro działalność partii ogranicza się w zasadzie do 
areny narodowej, wydawać by się mogło, że nie ma związku pomiędzy partiami a pro-
cesami globalizacji. W globalnej przestrzeni znacznie aktywniejsze są organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. I rzeczywiście niemal nikt nie zajmuje się globalizacją 
w kontekście partii politycznych7. Niemniej jednak globalizacja jest znakiem naszych 
czasów, a partie polityczne wydają się przyczynkiem do twierdzenia, że globalizacja 
oddziałuje na wszystko8.

Powyższe twierdzenie można uznać za zasadne zwłaszcza wobec braku jedno-
znacznej, zamkniętej definicji globalizacji. Zdaniem Casa Mudde’a, globalizacja jest 
jednym z najbardziej nadużywanych słów na przełomie XX i XXI wieku. Jej zwolen-
nicy wszelkie dobro skłonni są uznawać za bezpośrednie konsekwencje globalizacji, 
podczas gdy jej przeciwnicy przypisują temu pojęciu wszelkie zło. Globalizacja wydaje 
się wszechobecna, gdy próbuje się zrozumieć jej znaczenie. Do tego dochodzi fakt, że 
pojęcie globalizacji jest częściej używane niż definiowane9. 

Globalizacja najczęściej rozpatrywana jest w aspekcie ekonomicznym, ale też poli-
tycznym i społecznym. Dużą wagę przywiązuje się przy tym do czynnika technolo-
gicznego w postaci unowocześnienia i upowszechnienia środków transportu i teleko-
munikacji. Nie wdając się w różnice pomiędzy definicjami globalizacji, a tym bardziej 
w ocenę tego zjawiska, na potrzeby artykułu przyjmiemy definicję, zgodnie z którą 
globalizacja jest procesem polegającym na zmniejszaniu się znaczenia dystansu geo-
graficznego w tworzeniu i utrzymywaniu przecinających granice państwowe kontak-
tów ekonomicznych, politycznych i socjokulturowych10. 

Jak zauważa Jerzy Sielski, wpływ, jaki globalizacja wywiera na partie politycz-
ne, jest wieloraki i wielopłaszczyznowy11. Faktem jest, że w ostatnich kilku dekadach 
partie przechodzą poważne zmiany, u których podłoża bezpośrednio lub pośrednio 
legły procesy globalizacji. Ze względu na rozmiar niniejszego artykułu przedmiotem 
analizy będą jedynie niektóre z nich. 

W pierwszej kolejności zajmiemy się wpływem globalizacji na programy partii po-
litycznych. Przedmiotem rozważań będzie m.in. to, jakie stanowiska zajmują poszcze-
gólne rodziny partyjne wobec globalizacji, czy programy partii uległy zmianom pod 
wpływem procesów globalizacji oraz czy zostały uzupełnione o propozycje rozwiązań 
problemów globalnych. 

Globalizacja w nie mniejszym stopniu niż na programy wpłynęła na struktury orga-
nizacyjne partii oraz wypełniane przez nie funkcje. Przedstawimy, jak partie zmieniły 
swoje struktury, dostosowując się do nowych warunków: przekształceń w strukturze 

 6 J.A. Scholte, Political parties and global democracy [w:] K. Sehm-Patomäki, M. Ulvia (red.), 
Global Political Parties, London–New York 2007, s. 22. 

 7 K. Sehm-Patomäki, M. Ulvia, Introduction [w:] K. Sehm-Patomäki, M. Ulvia (red.), dz.cyt., s. 1. 
 8 Tamże.
 9 C. Mudde, Populist Radical Wright Parties in Europe, Cambridge 2007, s. 184. 
 10 Definicja według Ruud Lubbers i Jolandy Koorevaar, Primary Globalization, Secondary Globa-

lisation, and the Sustainable Development Paradigm, 1999, podaję za: T. Dark III, The Rise of 
a Global Party?, „Party Politics” 2003, vol. 9, nr 2, s. 244.

 11 J. Sielski, Partie polityczne a proces globalizacji [w:] J. Iwanek, M. Mazur (red.), Demokracja 
w dobie globalizacji, Katowice 2006, s. 88.
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społecznej oraz rozwoju środków masowego przekazu. Zastanowimy się nad będącą 
efektem globalizacji aktywnością partii poza granicami państwa. Rozważania obejmą 
m.in. działania partii mające na celu dotarcie do wyborców przebywających za granicą. 
Sporo uwagi poświęcone zostanie nawiązywaniu kontaktów między partiami z różnych 
krajów oraz tworzeniu międzynarodowych organizacji partii o zasięgu globalnym i trans-
narodowych organizacji regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem europartii.

Na zakończenie zastanowimy się nad perspektywami powstania globalnych par-
tii politycznych. Przedmiotem analizy będą następujące zagadnienia: czy istniejące 
obecnie międzynarodowe organizacje partii można uznać za partie globalne, w jakiej 
sytuacji można mówić o powstaniu partii globalnych, czy muszą spełniać warunki 
stawiane partiom krajowym, aby można było je uznać za partie, czy mianem partii 
globalnych można określać inne organizacje, które spełniają podobne funkcje. 

Zanim przejdziemy do szczegółowego rozważania poszczególnych kwestii, należy 
zwrócić uwagę, że będą to raczej luźne refleksje niż rezultat systematycznych badań 
empirycznych. Uboga literatura poświęcona wpływowi, jaki globalizacja wywiera na 
partie, potwierdza, że zagadnienie jest rzadko podejmowane przez badaczy. Zadane 
pytania i przytoczone argumenty stanowią więc raczej punkt wyjścia dalszych badań 
niż potwierdzone tezy. 

Stosunek głównych rodzin partyjnych do procesów globalizacji

Jednym z przejawów świadczących o wpływie, jaki globalizacja wywiera na programy 
partii politycznych, jest fakt, że będąc zjawiskiem wieloaspektowym i wszechobec-
nym, nie może być przez partie niezauważana czy ignorowana. Partie polityczne bez-
pośrednio lub pośrednio odnoszą się w swoich programach do globalizacji, dokonują 
oceny zjawisk, jakie z sobą niesie, formułują propozycje rozwiązań problemów glo-
balnych. Najczęściej zajmują stanowisko wobec gospodarczych aspektów globalizacji, 
kreślą również wizje nowego, międzynarodowego ładu.

Dokonując oceny procesów globalizacji, partie polityczne zajmują bardzo zróżnico-
wane stanowiska, co wydaje się pochodną ich oblicza ideowego. Obok ugrupowań nasta-
wionych entuzjastycznie do usuwania wszelkich barier w skali światowej, działają partie 
podchodzące do globalizacji z większym sceptycyzmem. Uznając ją za nieuniknioną, 
głoszą, że skoro nie można jej uniknąć, należy się do niej przygotować i dostosować, a na-
wet próbować poddać ją kontroli. Nie brak wszakże również stronnictw i ruchów, które 
skłonne są przypisywać procesom globalizacji wyłącznie negatywne skutki, oraz takich, 
które tezę o nieuchronności globalizacji uznają za szkodliwy mit i chcą z nim walczyć12.

 12 Nie sposób dokonać analizy programów wszystkich partii pod kątem ich stanowiska względem 
globalizacji. Przedstawiając stosunek poszczególnych rodzin partyjnych, można oprzeć się na 
stanowiskach ugrupowań uważanych za reprezentatywne dla poszczególnych nurtów lub poddać 
analizie dokumenty programowe międzynarodowych organizacji partii, pamiętając jednak, że 
stanowią one wypadkową programów różniących się często partii członkowskich, co z koniecz-
ności musi prowadzić do uproszczeń. Ze względu na rozmiar niniejszej publikacji prezentowane 
tutaj stanowiska rodzin partyjnych oparte zostaną głównie na istniejących opracowaniach.
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Partie umiarkowane, które najczęściej biorą udział w formowaniu gabinetów, są ra-
czej skłonne akceptować globalizację. Z kolei jej wrogami są przeważnie partie skrajne, 
często antysystemowe. Na mondializację, z większym lub mniejszym przekonaniem, 
godzą się partie socjalistyczne, chadeckie, liberalne i konserwatywne. Nieprzejednany-
mi wrogami procesów globalizacji wydają się partie komunistyczne, partie tzw. Nowej 
Lewicy (radykalna lewica), partie ekologiczne oraz partie skrajnie prawicowe. 

Umiarkowani zwolennicy globalizacji

Obóz partii socjalistycznych, do którego zaliczamy także partie socjaldemokratyczne, 
pracy i inne partie umiarkowanej lewicy, z jednej strony dostrzega korzyści wynikają-
ce z procesów globalizacji, ale z drugiej – widzi także zagrożenia, jakie owe procesy 
z sobą niosą. Wzrost wydajności gospodarczej, nowe impulsy dla światowego handlu 
oraz nowe możliwości rynkowe są ze wszech miar pożądane. Nie można jednak nie 
dostrzegać, że owym pozytywnym zjawiskom towarzyszy: pogłębianie się niezrów-
noważonego rozwoju zarówno państw, jak i społeczeństw; rosnące bezrobocie, wzrost 
liczby ludzi wyrzuconych poza margines dobrobytu, a także wypieranie państwa przez 
rosnące w siłę korporacje transnarodowe13. Socjaliści proponują, aby negatywne ze 
społecznego punktu widzenia skutki globalizacji zminimalizować poprzez globaliza-
cję regulacji. Proponowana przez nich kontrolowana globalizacja powinna być oparta 
na zasadach solidarności międzyludzkiej, globalnego rynku socjalnego oraz wielo-
stronnego podejmowania decyzji14.

Według socjalistów, należy zmienić mechanizmy i instrumenty rządzące globalizacją. 
Proponują oni nowy, międzynarodowy ład ekonomiczny. Nie dążą jednak do stworzenia 
systemu centralnego zarządzania światem, proponują raczej system wieloszczeblowy 
oparty na zasadzie subsydiarności. Pierwszym krokiem powinno być zreformowanie 
głównych międzynarodowych organizacji gospodarczych i politycznych o światowym 
zasięgu. Postulują reformę ONZ i utworzenie w jej łonie Rady Bezpieczeństwa Gospo-
darczego i Socjalnego, która pełniłaby funkcję koordynatora światowej polityki gospo-
darczej i socjalnej. Proponują także reformę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
Światowej Organizacji Handlu, Światowej Organizacji Pracy oraz utworzenie Światowej 
Organizacji Ochrony Środowiska Naturalnego. Chcą także objąć regulacjami korporacje 
transnarodowe, które powinny zwiększyć swoją odpowiedzialność za kwestie socjalne 
i ekologiczne. Wspomniane instytucje mają współtworzyć nowy ład międzynarodowy 
oparty na systemie kolektywnej odpowiedzialności w skali całego świata15. 

Partie chadeckie nie poświęcają w swoich programach aż tak dużo uwagi globalizacji, 
jak partie socjalistyczne. Uznają ją za produkt modernizacji, który odpowiada dążeniom 
ludzi do dalszego rozwoju. Uważają, że procesów globalizacji nie można i nie należy 

 13 K. Kik, Międzynarodówka Socjalistyczna [w:] A. Zięba (red.), Organizacje międzynarodowe par-
tii politycznych, Kraków 2005, s. 75. 

 14 K. Kik, Socjaldemokracja wobec procesów globalizacji i regionalizacji [w:] J. Iwanek, M. Mazur 
(red.), dz.cyt., s. 103.

 15 K. Kik, Socjaldemokracja w dobie globalizacji [w:] J. Sobczak, R. Bäcker (red.), Europejska myśl 
polityczna wobec globalizacji, Łódź, 2005, s. 308–309. 
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powstrzymywać, dlatego chadecja powinna wziąć udział w rywalizacji idei i promować 
swoje koncepcje polityki gospodarczej, socjalnej i ekologicznej. Głosząc uznanie dla 
prawd uniwersalnych i potrzebę kierowania się w stosunkach międzynarodowych zasa-
dami etyki chrześcijańskiej, chadecja pragnie je promować w globalizującym się świecie. 
Uważa w szczególności, że osłabione struktury państwa powinny zostać zrekompenso-
wane przez silne więzy pomiędzy ludźmi. Chce promować koncepcje odpowiedzialnej 
wolności oraz wsparcie dla małych społeczności, takich jak rodzina, małe firmy, otocze-
nie sąsiedzkie i inne podmioty składające się na społeczeństwo obywatelskie16. 

Zdaniem chadecji, ład międzynarodowy powinien się opierać na idei solidarno-
ści, sprawiedliwości, dobrowolnej współpracy oraz poszanowaniu praw człowieka. 
Z ekonomicznego punktu widzenia zasady te powinny oznaczać współpracę krajów 
wysoko uprzemysłowionych z krajami rozwijającymi się oraz pomoc ekonomiczną 
krajów bogatszych dla biedniejszych. Chadecja postuluje wzmocnienie ONZ, która ma 
odgrywać rolę instrumentu umożliwiającego prowadzenie polityki międzynarodowej 
w duchu solidarności i uniwersalizmu. Partie chrześcijańsko-demokratyczne uważają, 
że wszystkie narody powinny być członkami ONZ oraz wykonywać jej decyzje i re-
zolucje dotyczące sytuacji międzynarodowej i porządku światowego. Nie będzie to 
jednak możliwe bez wzmocnienia autorytetu moralnego i instytucjonalnego ONZ oraz 
jej ściślejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi17. 

Partie liberalne wyrażają swoje uznanie dla idei społeczności ogólnoświatowej oraz 
przekonanie o konieczności rozwiązywania współczesnych problemów poprzez współ-
pracę na forum międzynarodowym. Globalny wymiar nadają zwłaszcza postulatowi 
praw i wolności człowieka. W tworzącym się nowym ładzie światowym dużą rolę 
– zdaniem liberałów – mają do odegrania organizacje o charakterze kontynentalnym 
i ogólnoświatowym, a wśród nich ONZ. Organizacja ta powinna czuwać nad rozwią-
zywaniem konfliktów oraz zachowaniem pokoju, ale także rozszerzyć zakres dzia-
łania, włączając do swoich zadań zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekologiczne. 
Kształtowania międzynarodowych procesów politycznych, gospodarczych i społecz-
nych nie można jednak pozostawić wyłącznie organizacjom międzyrządowym, należy 
zaangażować w nie także społeczne ruchy obywatelskie, formalne i nieformalne grupy 
nacisku oraz spontaniczne akcje polityczne18. 

Liberałowie z uznaniem odnoszą się również do globalizacji w aspekcie ekonomicz-
nym, uważając, że wolny handel jest kluczem do wolności i pokojowego rozwoju. Do-
strzegają jednak negatywne konsekwencje liberalizacji handlu i globalizacji gospodar-
ki, dlatego głoszą, że: „Konieczne jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa narastania 
przepaści pomiędzy tymi, którzy czerpią korzyści z globalizacji i wolnego handlu, 
a tymi, którzy z braku zdolności do konkurowania ponoszą coraz większe straty”19. 
Dlatego udzielanie pomocy krajom rozwijającym się jest traktowane jako moralny obo-

 16 Jesteśmy częścią jednego świata, dokument Kongresu EPP w Tuluzie, 9–11 listopada 1997 r. [w:] 
J. Wahl, Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza, Gliwice 1998, s. 170–171.

 17 R. Kilar, Międzynarodówka Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych i Ludowych [w:] A. Zięba 
(red.), dz.cyt., s. 121–123.

 18 S. Mazur, Międzynarodówka Liberalna [w:] A. Zięba (red.), dz.cyt., s. 47–54. 
 19 Rezolucja Międzynarodówki Liberalnej, Resolution: Globalisation and the Future of Nation-Sta-

te, Brussels 1999, cyt. za: S. Mazur, dz.cyt., s. 47.
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wiązek państw uprzemysłowionych20. Pomoc ta nie może być jednak traktowana jako 
antidotum na zapóźnienie cywilizacyjne krajów biednego Południa. Za potencjalne 
źródło sukcesu państw rozwijających się uznano mobilizację własnego potencjału in-
telektualnego i gospodarczego oraz zaszczepienie im zasad liberalnego porządku spo-
łecznego i gospodarczego. Takie właśnie działania powinny być przedmiotem wsparcia 
ze strony państw bogatej Północy. 

Z entuzjazmem do procesów integracji odnoszą się w zasadzie partie konserwa-
tywne. Może to się wydawać zaskakujące, gdyż konserwatyści kojarzeni są z przy-
wiązaniem do państwa narodowego i jego suwerenności. Odnosząc się do globaliza-
cji, biorą pod uwagę głównie jej ekonomiczny aspekt, a uwolnienie handlu w skali 
światowej idealnie wpisuje się w przyjmowany przez konserwatystów neoliberalizm 
gospodarczy. Rozwój wolnego handlu w skali świata i związana z nim globalizacja jest 
– według członków partii konserwatywnych – zjawiskiem nieuniknionym. Państwa, 
które wbrew panującym tendencjom będą dążyć do ochrony swojego rynku, zostaną 
skazane na izolację. Skoro globalizacji nie można uniknąć, społeczeństwa powinny 
się do niej odpowiednio przygotować poprzez zwiększenie konkurencyjności swoich 
towarów i likwidację wszelkich monopoli państwowych, także w dziedzinie edukacji, 
opieki zdrowotnej i systemu emerytalnego. Powinny temu służyć przede wszystkim: 
deregulacja, obniżenie podatków i odciążenie państwa od nadmiernych świadczeń so-
cjalnych21. Konserwatyści głoszą, że gospodarka światowa nie jest grą, w której aby 
jedne państwa zyskały, inne muszą stracić. Ich zdaniem, wolność ekonomiczna może 
przynieść korzyści zarówno bogatej Północy, jak i biednemu Południu. Chcą znoszenia 
barier celnych między państwami UE oraz NAFTA, a następnie pomiędzy kolejnymi 
blokami regionalnymi aż do ustanowienia wolnego handlu w skali globalnej. 

Konserwatyści odnoszą się pozytywnie do zachodzących zmian. Dostrzegają moż-
liwości utrzymania wzrostu gospodarczego, stwarzania nowych szans dla jednostek, 
a także przerzucania pomostu między różnymi społeczeństwami, państwami i regio-
nami. Dalecy są od wysuwanych przez socjalistów koncepcji regulacji globalizacji czy 
proponowanego przez chadecję i liberałów zwiększenia kompetencji organizacji mię-
dzynarodowych, głównie ONZ, które miałyby w pewnym sensie czuwać nad procesa-
mi globalizacji i dążyć do wyrównywana szans. Według konserwatystów, najlepszym 
regulatorem w skali globalnej będzie usuwanie wszelkich barier dzielących państwa. 
Niepokojem napawa konserwatystów jedynie rozwój światowego terroryzmu, który 
można uznać za skutek uboczny procesów globalizacji. Konserwatyści zapowiadają 
walkę z tym „największym wrogiem naszych czasów”22. Wyrażają jednocześnie prze-
konanie, że wojna przeciwko terroryzmowi nie zostanie szybko wygrana. Narody mu-

 20 Działające w Międzynarodówce Liberalnej partie europejskie początkowo nie przywiązywały 
dużej wagi do problemów państw rozwijających się. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy wśród 
członków organizacji znalazła się spora reprezentacja partii liberalnych z państw Trzeciego 
Świata. Pomoc krajom rozwijającym się uznana została wówczas za jeden z fundamentalnych 
obowiązków rozwiniętych państw liberalno-demokratycznych, a doktryna organizacji zbliżyła 
się bardziej w kierunku liberalizmu socjalnego. S. Mazur, dz.cyt., s. 48.

 21 B. Kosowska-Gąstoł, Międzynarodowa Unia Demokratyczna (międzynarodówka konserwatyw-
na) [w:] A. Zięba (red.), dz.cyt., s. 163–165. 

 22 Oświadczenie Międzynarodowej Unii Demokratycznej (międzynarodówki konserwatywnej), 
IDU Statement: War on Terrorism, Washington, 10th June 2002, www.idu.org.
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szą użyć wszelkich środków: dyplomatycznych, politycznych, prawnych, wywiadow-
czych, finansowych i militarnych, aby zlokalizować terrorystów i ich sponsorów oraz 
pozbawić ich możliwości działania, które stanowi zagrożenie dla wolności23. 

Przeciwnicy globalizacji 

O ile partie umiarkowane zajmujące na osi lewica–prawica pozycje centrowe oraz cen-
trolewicowe i centroprawicowe są skłonne zaakceptować globalizację, o tyle ugrupo-
wania skrajne wydają się jej nieprzejednanymi wrogami. Globalizacja spotyka się więc 
z opozycją zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej. Z prawej jest kry-
tykowana przez rodzinę partii ultraprawicowych, z lewej – przez komunistów, Nową 
Lewicę i partie zielonych, przy czym oba obozy piętnują inne jej przejawy i posługują 
się innymi argumentami. 

Partie skrajnie prawicowe, mimo że należą do najgłośniejszych wrogów globalizacji, 
nie są związane z ruchem antyglobalistów, nie biorą też udziału w organizowanych 
przez nich manifestacjach. Powodem tego jest, po pierwsze, fakt, że ruch antyglobali-
styczny jest lewicowy i postępowy, a także antyfaszystowski; po drugie, globalizacja 
nie jest w centrum ideologii i propagandy partii skrajnie prawicowych. Samo słowo 
rzadko pojawia się w programach partii, jest raczej mowa o masowej migracji i osła-
bieniu suwerenności narodowej. Te przyciągają uwagę partii skrajnie prawicowych, 
jednakże rzadko są jednoznacznie łączone z procesami globalizacji24. Ultraprawica 
przeciwstawia się więc głównie konsekwencjom globalizacji, którą postrzega jako za-
grożenie dla niezależności i „czystości” państwa narodowego25. Elementem wspólnym 
partii skrajnie prawicowych nowego typu jest niechęć wobec imigrantów, którzy są 
obwiniani za wzrost bezrobocia, narastanie przestępczości i zalew obcej kultury26.

Partie atakujące globalizację z prawego skrzydła piętnują jej aspekt ekonomiczny, 
kulturowy i polityczny. Globalizacja ekonomiczna oznacza dla nich przede wszystkim 
panowanie neoliberalizmu i narastające fale masowej imigracji. W przeciwieństwie do 
partii radykalnej lewicy, dla których walka z wolnym handlem w skali światowej jest 
częścią wojny antykapitalistycznej, prawica jest raczej skłonna akcentować ekonomicz-
ny nacjonalizm. Gospodarka powinna służyć narodowi i być przez niego kontrolowana, 
tymczasem globalny rynek oznacza, że obcokrajowcy mogą wpływać na gospodarkę 
narodową. Globalizacja ekonomiczna powoduje destrukcję narodowych i społecznych 
mechanizmów kontrolnych, niszczy polityczne możliwości państw. W kontekście kul-
turowym globalizacja – według partii skrajnej prawicy – niszczy różnorodność kultu-
rową narodów i prowadzi do homogenizacji kultury na świecie. Powstająca kultura, na 
którą ogromny wpływ mają amerykańskie wzorce, uznana jest za złą – przesiąkniętą 
materializmem i hedonizmem.

 23 Tamże.
 24 C. Mudde, dz.cyt., s. 196–197. 
 25 Tamże.
 26 J. Stobiecki, Zachodnioeuropejska skrajna prawica wobec procesów globalizacji [w:] J. Sobczak, 

R. Bäcker (red.), dz.cyt., s. 355. 
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Najwięcej emocji wśród działaczy partii ultraprawicowych wywołuje polityczny 
aspekt globalizacji. Obawiają się oni rosnącej międzynarodowej kooperacji między 
państwami, w szczególności rosnącego zaangażowania ONZ, a w Europie – proce-
sów integracji. Sprzeciwiają się dogmatom globalizacji i międzynarodowej unifikacji. 
Przerażeniem napawa ich Nowy Ład Światowy, za którym – ich zdaniem – stoją Stany 
Zjednoczone. Stany, chcąc narzucić swoją wolę całemu światu, przekonują, że jest to 
wola ludzkości. W programach partii skrajnie prawicowych nie brak też teorii spisko-
wych, głoszących, jakoby wszystkie międzynarodowe organizacje (np. ONZ, MFW) 
były manipulowane przez agencje amerykańskie, które dążą do przejęcia kontroli nad 
światem. Pojawiają się też teorie antysemickie, według których międzynarodowe ży-
dowstwo chce objąć cały świat sferą swoich wpływów27. 

Inaczej wygląda krytyka globalizacji z pozycji lewicowych. Partie i inne ugrupowa-
nia lewicowe współtworzą rosnący w siłę ruch antyglobalistyczny. Uległ on w ostat-
nich latach rozbiciu na odłam radykalny oraz zwolenników łagodniejszych form prote-
stu, którzy są często określani mianem alterglobalistów28. O ile pierwsi krytykują sam 
proces globalizacji i proponują oparcie się na takich wspólnotach, jak naród, rodzina, 
wspólnota lokalna, drudzy są przeciwni jedynie obecnemu kształtowi globalizacji, 
a nie samemu procesowi. Pojęcie „alterglobaliści” jest więc stosowane na określenie 
zwolenników alternatywnej globalizacji rozumianej jako alternatywa wobec globalne-
go kapitalizmu. Do tego obozu należy zaliczyć większość partii skrajnie lewicowych 
i lewicowych poza omawianymi wyżej umiarkowanymi partiami socjalistycznymi. 

Wprawdzie przedstawiciele partii komunistycznych, ekologicznych i Nowej Lewicy 
różnią się odnośnie do szczegółów w ocenie globalizacji (różnice pojawiają się również 
w obrębie poszczególnych nurtów29), niemniej jednak można wykazać wiele wartości 
podzielanych przez wszystkie powyższe prądy. Wychodzą od krytyki neoliberalizmu 
i uwolnienia handlu w skali światowej. Wskazują, że niekontrolowany rozwój gospo-
darczy prowadzi do pogorszenia sytuacji materialnej warstw i państw uboższych oraz 
do degradacji środowiska naturalnego. Globalizacja w dotychczasowym kształcie pro-
wadzi do dominacji transnarodowych korporacji, które pozostają poza wszelką kontro-
lą państw, dlatego rozwojowi gospodarczemu nie towarzyszy rozwój socjalny ani dba-
łość o ochronę środowiska. Procesy globalizacji przyczyniają się także do pogłębiania 
różnic między bogatą Północą a biednym Południem. Siły lewicowe nie zgadzają się 
z tezą o nieuchronności neoliberalnej globalizacji. Uważają ją za szkodliwy mit propa-
gowany przez kapitalistów, którzy czerpią największe zyski z globalizacji. 

Lewica krytykuje więc globalizację z pozycji antykapitalistycznych. Obok występo-
wania przeciw wybranym elementom obecnego ładu światowego, formułuje jednocze-
śnie propozycje rozwiązań alternatywnych. Pozytywny program propagowanych zasad 

 27 C. Mudde, dz.cyt., s. 195. 
 28 J. Sielski, dz.cyt., s. 94. 
 29 Marek Czerwiński dokonując analizy stosunku istniejących obecnie partii komunistycznych do 

globalizacji, zwraca uwagę na fakt, że większość partii wyraża się negatywnie o tym procesie, 
uznając, że przyczynił się on do upadku państw i partii komunistycznych w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Jednocześnie wskazuje na wyjątek, jakim są chińscy komuniści, dla których globa-
lizacja jest zjawiskiem pozytywnym. M. Czerwiński, Współczesne partie komunistyczne wobec 
demokracji i globalizacji [w:] J. Iwanek, M. Mazur (red.), dz.cyt., s. 116–117.
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i wartości obejmuje m.in.: upowszechnienie praw człowieka w skali światowej; ideę 
solidarności społecznej, w tym międzynarodowej; zrównoważony rozwój, gdzie wzro-
stowi gospodarczemu towarzyszy poprawa warunków życia całego społeczeństwa oraz 
dbałość o jakość środowiska; etyka globalna przejawiająca się na przykład w bezwa-
runkowej likwidacji zadłużenia zagranicznego rozwijających się krajów oraz w likwi-
dacji luki, która dzieli „centrum” od „peryferii” zarówno w poszczególnych państwach, 
jak i w skali światowej. Owa luka jest – zdaniem działaczy lewicy – główną przyczyną 
niestabilności, nadmiernej koncentracji władzy oraz migracji, rasizmu i ksenofobii30. 

Instytucjonalnym narzędziem, za pomocą którego przedstawiciele niesocjalistycznej 
lewicy chcą artykułować swoje poglądy i propagować wizje, stało się Światowe Forum 
Społeczne. Pierwszy raz zorganizowane zostało w Porto Alegre w Brazyli w 2001 roku. 
Od tej pory organizowane jest co roku, aby umożliwić alterglobalistom dyskusję na te-
mat najważniejszych problemów społecznych oraz stworzyć płaszczyznę do wypraco-
wywania alternatywnych rozwiązań. Prowadzone wśród uczestników forum badania 
ankietowe dowiodły, że większość opowiada się za spowolnieniem wzrostu gospodar-
czego, gdy szkodzi on środowisku, oraz za obaleniem kapitalizmu31. Chociaż – zgodnie 
ze statutem – formalnie w obradach Światowego Forum Społecznego nie biorą udziału 
przedstawiciele partii, to jednak działacze polityczni, którzy akceptują statut, mogą 
partycypować na zasadzie indywidualnej32. Rezultaty wspomnianych wyżej badań do-
wiodły, że w praktyce wśród uczestników forum sporą grupę stanowią reprezentanci 
partii politycznych (16,9% wszystkich uczestników)33.

Zmiany programów partyjnych pod wpływem globalizacji 

Kryzys państwa dobrobytu i upodobnianie się do siebie partii politycznych

Globalizacja wiąże się z ustanowieniem prymatu ekonomii nad polityką, co oznacza 
w praktyce konieczność akceptacji neoliberalnych zasad gospodarczych w polityce 
państwa i wskazuje na niekorzystny wpływ globalizacji na welfare state34. Swobodny 
przepływ kapitału i pracy, wzrost znaczenia transnarodowych korporacji i zmniejszenie 
możliwości finansowych państwa prowadzą do kryzysu zachodnioeuropejskiego mo-

 30 Constituent Declaration, European United Left/Nornid Green Left. European Parliamentary 
Group, Brussels, 14 czerwca 1994, www.europarl.eu.

 31 Mowa o badaniach prowadzonych wśród uczestników Światowego Forum Społecznego w Porto 
Alegre w 2005 roku. Autorami badań byli Christopher Chase-Dunn i Ellen Reese. Szczegóły na 
temat badań oraz ich wyników patrz: Ch. Chase-Dunn, E. Reese, The Word Social Forum – a glob-
al party in the making? [w:] K. Sehm-Patomäki, M. Ulvia (red.), dz.cyt., s. 52–91. 

 32 World Social Forum Charter of Principles, Approved and adopted in Săo Paulo, on April 9, 2001, 
by the organizations that make up the World Social Forum Organizing Committee, approved with 
modifications by the World Social Forum International Council on June 10, 2001, http://www.
forumsocialmundial.org.

 33 Ch. Chase-Dunn, E. Reese, dz.cyt., s. 77.
 34 Więcej na ten temat patrz: M. Baron-Wiaterek, Państwo opiekuńcze w warunkach globalizacji 

[w:] J. Iwanek, M. Mazur (red.), dz.cyt., s. 131–144.
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delu państwa opiekuńczego35. W zaistniałej sytuacji każda licząca się w walce o władzę 
siła polityczna zmuszona jest do przyjmowania takich rozwiązań programowych, które 
zmierzają do redukcji funkcji państwa w zakresie działalności gospodarczej i socjalnej. 
Prowadzi to do upodobniania się do siebie głównych sił politycznych postrzeganych 
jako centroprawicowe i centrolewicowe. 

Zwolennicy wolnego rynku (konserwatyści, liberałowie), traktując aktywność spo-
łeczną państwa jako tłumiącą indywidualizm, aktywność i odpowiedzialność obywa-
teli, akceptują państwo opiekuńcze tylko wtedy, gdy przyczynia się ono do osiągania 
celów przyjmowanych w gospodarce wolnorynkowej. Z kolei siły skłonne tradycyjnie 
przypisywać państwu szerszy zakres działalności (socjaliści, chadecja), postulując 
utrzymanie niektórych zdobyczy państwa opiekuńczego, opowiadają się zarazem za 
wzmocnieniem mechanizmów rynkowych. Najlepszym tego przykładem są koncepcje 
Trzeciej Drogi i Nowego Środka zaproponowane odpowiednio przez brytyjską Partię 
Pracy i Socjaldemokratyczną Partię Niemiec36. Nie wchodząc w szczegółowe rozwią-
zania obu koncepcji, w tym miejscu pragniemy jedynie zauważyć, że wiążą się one 
z redukcją i przedefiniowaniem funkcji społecznej państwa oraz wyraźną aprobatą 
mechanizmów rynkowych, co niewątpliwie przybliża omawiane partie do centrum 
sceny politycznej i postrzegane jest czasami jako utrata tożsamości. Doświadczyła tego 
zwłaszcza niemiecka SPD, próbując w trakcie sprawowania władzy w latach 1998–
–2005 połączyć odpowiedzialność za stan państwa z socjaldemokratycznymi ideałami 
sprawiedliwości społecznej37.

Uzupełnianie programów partii o nowe wartości

Procesy globalizacji bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do wzbogacenia ofer-
ty programowej partii politycznych. Pojawienie się nowych problemów, w tym proble-
mów globalnych, wymusiło zajęcie wobec nich stanowiska przez tradycyjne rodziny 
partii. Było to tym pilniejsze, że w latach 70. pojawiły się kolejne rodziny partii, które 
reprezentując wartości pozostające do tej pory poza dyskursem politycznym, dążyły 
do odebrania elektoratu ugrupowaniom tradycyjnym. Rodziny partii zielonych i ultra-
prawicowych nowego typu żądały zmiany dotychczasowego konsensusu programowe-
go odpowiednio poprzez włączenie postulatów ochrony środowiska oraz powrotu do 
naturalnego porządku społecznego i moralnego, co wymierzone było głównie przeciw 
imigrantom. 

Partie ekologiczne zwróciły uwagę na wartości postmaterialne związane ze środo-
wiskiem, ale także z potrzebą samorealizacji, koniecznością zwiększenia partycypacji 
obywateli w życiu politycznym i rozszerzeniem stosowania demokracji bezpośred-
niej38. Wskazując na globalne problemy związane z ocieplaniem klimatu czy nadmier-

 35 Na temat innych przyczyn konieczności zmiany polityki socjalnej patrz: A. Trzcielińska-Polus, 
Przyczyny i skutki przebudowy państwa socjalnego w demokracjach zachodnioeuropejskich (na 
przykładzie Niemiec) [w:] J. Iwanek, M. Mazur (red.), dz.cyt., s. 149–151.

 36 Patrz: T. Kowalik, Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, Warszawa 2001, passim.
 37 A. Trzcielińska-Polus, dz.cyt., s. 152.
 38 S. Sobolewska-Myślik, dz.cyt., s. 89–92. 
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ną eksploatacją zasobów naturalnych, domagały się zwiększenia odpowiedzialności za 
stan środowiska naturalnego, a nawet spowolnienia rozwoju gospodarczego, jeśli ten 
zbytnio szkodzi środowisku. Z kolei partie ultraprawicowe akcentowały konieczność 
powrotu do korzeni, historii i tradycji narodowej, pojmowania narodu na zasadach et-
nicznych i kulturowych, sprzeciwiały się narastającym tendencjom kosmopolitycznym 
czy napływowi za sprawą imigrantów obcych pierwiastków kulturowych39. 

Obie rodziny stanowiły prawdziwe wyzwanie dla istniejących partii. Te w obawie 
przed odpływem wyborców zmuszone zostały do włączenia do swoich programów co 
najmniej zagadnień związanych z ochroną środowiska, a partie konserwatywne oraz 
inne partie prawicowe i centroprawicowe – także do silniejszego akcentowania war-
tości związanych z rolą narodu jednorodnego pod względem etnicznym i rdzennie na-
rodowej rodziny oraz potrzebą ochrony suwerenności narodowej przed zagrożeniami, 
jakie niesie z sobą ponadnarodowa integracja i globalizacja. Obecnie trudno byłoby 
znaleźć program partii, w którym nie byłoby punktu poświęconego ochronie środowi-
ska czy potrzebie zrównoważonego rozwoju, co przed kilkudziesięciu laty wcale nie 
było oczywistością. 

Wzrost popularności niektórych rodzin partyjnych

Globalizacja przyczyniła się pośrednio do powstania i popularności rodziny partii zie-
lonych i ultraprawicowych nowego typu, o czym była już wyżej mowa. Za jej sprawą 
na znaczeniu zyskały partie etniczne, regionalne i religijne, które kreując nowe poli-
tyczne tożsamości, wydają się alternatywą wobec uniformizacji, jaką pociąga za sobą 
globalizacja i kryzys państwa narodowego. Globalizacja wpłynęła także na wzmożony 
rozwój partii o charakterze fundamentalistycznym, nacjonalistycznym i populistycz-
nym, które uwypuklając zagrożenia towarzyszące mondializacji, chcą reprezentować 
wszystkich ludzi obawiających się marginalizacji i wykluczenia. 

Teza, jakoby wzrost powiązań międzynarodowych i ponadnarodowych pociągał za 
sobą również tendencje subnarodowe, początkowo może się wydawać paradoksalna. 
Przy bliższym zbadaniu sprawy okazuje się, że tendencje regionalistyczne są dającym 
się przewidzieć efektem globalizacji. Wpływają na to trzy grupy czynników. 

Po pierwsze, obywatele, mając świadomość, że globalizacja przyczynia się do ero-
zji klasycznych funkcji państwa, zaczynają postrzegać je jako pozbawione legitymacji 
źródło władzy. Ponadnarodowe struktury rządowe, regionalne porozumienia o wol-
nym handlu oraz transnarodowe korporacje redukują zdolność państwa do niezależ-
nego formułowania polityki. Wiara obywateli w państwo zostaje dodatkowo osłabiona 
przez obnażenie jego indolencji w kwestii rozwiązywania problemów dotyczących 
środowiska naturalnego, handlu narkotykami czy kryzysu walutowego40. Państwo po-
niosło klęskę również w kwestii zaspokajania ekonomicznych i kulturowych potrzeb 
peryferii politycznych, przez co straciło w ich odczuciu polityczną legitymację. Re-

 39 Tamże, s. 79–81. 
 40 L.S. Tossutti, How transnational factors influence the success of ethic, religious and regional 

parties in 21 states, „Party Politics” 2002, vol. 8, nr 1, s. 53.
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zultatem intensyfikacji międzynarodowych współzależności jest więc kryzys państwa 
narodowego i poszukiwanie nowych podmiotów, które stanowiłyby źródło tożsamości 
i w których obywatele mogliby ulokować swoje lojalności. Stają się nimi często wspól-
noty regionalne, lokalne, etniczne czy religijne. 

Po drugie, rozwój technologii utrudnia państwu kontrolę nad przepływem ludzi 
i informacji przez granice. Łatwy dostęp do transportu i technologii komputerowych 
redukuje bariery między ludźmi i przyczynia się do powstania globalnej wioski. Eks-
pozycja na obce kultury wzmacnia pragnienie obywateli, aby się odróżniać, i zachęca 
do poszukiwania korzeni i powrotu do pierwotnych tożsamości. Wspólnoty regional-
ne, etniczne i religijne dążą do ochrony swojej tożsamości przed napływającymi z ze-
wnątrz pierwiastkami obcych kultur. Rozwój środków masowego przekazu, a zwłasz-
cza Internetu, pozwala regionalnym wspólnotom zdobyć ogólnoświatowe audytorium, 
co dodatkowo zachęca je do promowania swoich wartości i szukania dla nich wsparcia 
poza granicami państwa41. 

Po trzecie, postindustrialna restrukturyzacja społeczeństwa spowodowała, że co-
raz więcej obywateli zaczęło się opowiadać za odrzuceniem hierarchicznej struktury 
władzy na rzecz zdecentralizowanego procesu podejmowania decyzji. O ile w epoce 
przemysłowej poważną siłę społeczną stanowili robotnicy niekwestionujący hierar-
chicznego podejmowania decyzji, o tyle w erze postindustrialnej zwiększyła się rola 
ludzi zatrudnionych w usługach i sektorze ekonomiczno-informatycznym, którzy 
zdecentralizowany sposób podejmowania decyzji są skłonni postrzegać jako bardziej 
innowacyjny. Rozproszenie władzy państwowej automatycznie musi oznaczać wzmoc-
nienie wspólnot regionalnych, etnicznych i religijnych oraz partii reprezentujących ich 
interesy42.

Globalizacja przyczynia się także do tworzenia ruchów populistycznych, fundamen-
talistycznych i nacjonalistycznych oraz partii politycznych o takim charakterze, które 
stanowią swoistą reakcję na zachodzące procesy43. Po pierwsze, globalizacja w aspekcie 
ekonomicznym może prowadzić do marginalizacji społecznej i wykluczenia poszcze-
gólnych ludzi, grup, a nawet całych regionów. Po drugie, przyspieszona modernizacja 
powoduje, że część społeczeństwa mająca problemy z przystosowaniem się do nowych 
warunków traci poczucie bezpieczeństwa. Po trzecie, zmasowanym migracjom ludno-
ści z obszarów wiejskich do miast czy z krajów biednych do gospodarczo rozwiniętych 
towarzyszy często poczucie wykorzenienia i wyobcowania. Po czwarte, globalizacji 
w aspekcie kulturowym, która wiąże się z uniformizacją, westernizacją czy wręcz 
amerykanizacją, towarzyszy chęć obrony własnej kultury i tożsamości, mogąca przyj-
mować umiarkowane, ale i skrajne postacie. Ludzie zmarginalizowani, wykluczeni, 
wykorzenieni, wyobcowani, zagrożeni utratą poczucia bezpieczeństwa i tożsamości 
kulturowej są potencjalnymi zwolennikami partii populistycznych, nacjonalistycznych 
i fundamentalistycznych. Ugrupowania tego typu kreują siebie na siły zdolne do prze-
ciwstawienia się wyżej wymienionym tendencjom, a nade wszystko stwarzające człon-
kom i sympatykom poczucie godności i wspólnoty. 

 41 Tamże.
 42 Tamże, s. 53–54.
 43 J. Sielski, dz.cyt., s. 90.
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Wpływ procesów globalizacji na struktury partii politycznych

Przeobrażenia towarzyszące procesom globalizacji wywarły wpływ nie tylko na pro-
gramy partyjne, ale również na struktury partii i wypełniane przez nie funkcje. Zmiana 
struktur społecznych w trakcie przechodzenia społeczeństwa przemysłowego w post-
industrialne oraz rozwój środków masowego przekazu zainicjowały odchodzenie od 
rozbudowanej organizacyjnie partii masowej, która odwoływała się do określonego 
segmentu społeczeństwa, do ugrupowań, których liderzy poprzez media apelują o po-
parcie wyborcze do całego społeczeństwa. Redukcja struktur organizacyjnych oraz 
wypełnianych przez nie funkcji sprawiła, że zaczęto się zastanawiać, czy partie nie 
przechodzą kryzysu, oraz dyskutować nad zmianą ich modelu organizacyjnego. Poja-
wiły się propozycje nowych modeli: partii wyborczej (O. Kirchheimer)44, partii wybor-
czo-profesjonalnej (A. Panebianco)45 czy partii kartelu (R. Katz, P. Mair)46. Mimo że 
powyższe zmiany są bardzo ważne, nie będą przedmiotem szerszej analizy w niniej-
szym artykule, gdyż ich związek z procesami globalizacji jest tylko pośredni, ponadto 
doczekały się licznych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu47. Nie zmienia to 
jednak faktu, że globalizacja wywarła w kilku aspektach również bezpośredni wpływ 
na struktury organizacyjne partii.

Mondializacja i związana z nią intensyfikacja migracji ludności przyczyniły się do 
konieczności tworzenia struktur partyjnych także poza granicami kraju. Ich zadaniem 
jest przede wszystkim zdobywanie zwolenników wśród wyborców przebywających za 
granicą. Pionierem w tym zakresie wydają się partie amerykańskie. Dla ugrupowań 
z innych państw jest to nowe wyzwanie, które w przyszłości będzie mieć coraz więk-
sze znaczenie. Taylor Drak III proponuje w kontekście amerykańskich partii, aby do 
trzech tradycyjnie wyróżnianych płaszczyzn działania partii: partii wśród wyborców, 
partii w rządzie i partii jako organizacji, dodać czwarty poziom aktywności – partię 
jako (częściowo) globalną organizację, przez co rozumie właśnie działalność partii kra-
jowej za granicą48, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu.

Kolejnym aspektem globalizacji, który wywarł duży wpływ na struktury partyjne, 
jest nasilenie po II wojnie światowej międzynarodowych kontaktów politycznych na 
szczeblu rządowym oraz powstawanie międzynarodowych organizacji wyposażonych 
w organy o charakterze parlamentarnym. Zrodziło to zapotrzebowanie na międzyna-
rodową kooperację partii reprezentujących podobne wartości i sprawiło, że zostały 
one zmuszone do wyjścia poza poziom krajowy, aby sprostać rosnącym wyzwaniom49. 
Wpłynęło to w dwojaki sposób na struktury partyjne. Z jednej strony przyczyniło się 

 44 O. Kirchheimer, The Transformation of Western European Party Systems [w:] J. La Palombara, 
M. Weiner (red.), Political parties and Political Development, Princeton, New Jersey, 1966, passim.

 45 A. Panebianco, Political Parties: Organization and Power, Cambridge 1988, passim.
 46 R.S. Katz, P. Mair, Changing Models Of Party Organization and Party Democracy, „Party Poli-

tics” 1995, vol. 1, nr 1, passim.
 47 Patrz na przykład R. Herbut, dz.cyt., s. 78–100, K. Sobolewska-Myślik, dz.cyt., s. 28–41.
 48 T. Dark III, dz.cyt., s. 252.
 49 A. Zięba, Organizacje międzynarodowe partii politycznych jako przedmiot naukowej refleksji 

[w:] A. Zięba (red.), dz.cyt., s. 121–123.
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do instytucjonalizacji współpracy partyjnej na szczeblu międzynarodowym i ponadna-
rodowym, z drugiej – do powstania w strukturach organizacyjnych partii komórek 
odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową czy międzynarodowe kontakty. 
Obecnie wszystkie główne rodziny partii mają swoje międzynarodowe struktury, 
a partie krajowe – biura lub przedstawicieli ds. międzynarodowych. 

Aktywność partii poza granicami państwa

Z procesami globalizacji, powstawaniem światowego rynku towarów i usług, rozwo-
jem transnarodowych korporacji oraz rozwojem międzynarodowej komunikacji wiążą 
się wzmożone migracje ludności. Ludzie zmieniając miejsca zamieszkania, przenoszą 
się nie tylko z terenów wiejskich do miast, ale także z jednego punktu globu do inne-
go. Posiadając obywatelstwo, zachowują na ogół prawa wyborcze w swoim ojczystym 
kraju. Aby umożliwić oddanie głosu każdemu obywatelowi, państwa często organizują 
wybory także poza granicami. Skoro wybory odbywają się za granicą, partie są zmu-
szone zabiegać o przebywających tam wyborców. Skutkuje to znacznym rozszerzeniem 
obszaru geograficznego, na którym prowadzona jest kampania wyborcza, a w dłuższej 
perspektywie – tworzeniem struktur partii za granicą.

Pierwsze zwiastuny tego zjawiska mieliśmy w Polsce w trakcie kampanii przed wy-
borami parlamentarnymi w 2007 roku. Można było wówczas zaobserwować, że dwie 
główne partie w poszukiwaniu zwolenników nie ograniczyły się wyłącznie do areny 
narodowej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zabiegał o głosy 
rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Spotkał się z Polonią w Lon-
dynie, Dublinie i Glasgow, nie tylko prosząc rodaków o wsparcie wyborcze, ale także 
prezentując program PO: „Powrót do domu” przewidujący m.in. abolicję podatkową 
dla pracujących za granicą oraz inne udogodnienia dla tych, którzy zdecydują się na 
powrót do kraju50. Platforma chciała w ten sposób pozyskać nie tylko młodych imi-
grantów z Polski, ale także ich rodziny w kraju. 

Podobny charakter miała wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Stanach Zjed-
noczonych. Formalnie prezydent jest bezpartyjny, do Stanów Zjednoczonych pojechał 
w związku z doroczną sesją przywódców państw ONZ, a jego kancelaria zaprzeczała, 
jakoby wizyta miała jakikolwiek związek z kampanią wyborczą. Praktycznie jednak 
jedną trzecią pobytu prezydenta wypełniły spotkania z Polonią, w trakcie których 
prezydent wyraźnie dawał do zrozumienia, że po wyborach władzę powinna nadal 
sprawować obecna ekipa rządząca. O zaangażowaniu Lecha Kaczyńskiego w kampa-
nię za oceanem może też świadczyć fakt, że Polonia za granicą głosuje w wyborach 
parlamentarnych na listy warszawskie, gdzie startowała m.in. towarzysząca prezy-
dentowi podczas wizyty doradczyni ds. kobiet Nelly Rokita oraz jego brat Jarosław 
Kaczyński51.

 50 Tusk zabiega o głosy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, PAP, „Wprost”, 28 września 2007, www.
wprost.pl.

 51 M. Bosacki, Prezydent Lech Kaczyński agituje Polonię w USA za PiS-em, „Gazeta Wyborcza”, 
25 września 2007, http://wyborcza.pl.
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Zalążki zagranicznej kampanii głównych polskich partii należy uznać za początek 
nowego zjawiska, które zapewne znajdzie naśladowców w następnych kampaniach. 
Polskie ugrupowania nie stworzyły jednak do tej pory swoich przedstawicielstw poza 
granicami kraju. Znacznie bardziej zaawansowane są w tej dziedzinie partie amerykań-
skie, które na obecnym etapie procesu globalizacji poczyniły pierwsze kroki w kierun-
ku stania się organizacjami globalnymi. Zarówno Partia Demokratyczna, jak i Republi-
kańska mają swoje oddziały w około 30 państwach. Zamorska organizacja demokratów 
jest starsza i bardziej rozbudowana, jej początki sięgają lat 60. XX wieku. Zagraniczne 
struktury republikanów są młodsze (istnieją od lat 70.), mniejsze, ale za to lepiej finan-
sowane. Globalne struktury obu stronnictw mają podobne cele: pomoc przebywającym 
poza granicami państwa obywatelom polegająca na wpisaniu się do rejestru wyborców 
(jako że w Stanach Zjednoczonych nie jest prowadzony automatyczny rejestr wybor-
ców), przekonanie wyborców, aby głosowali na kandydatów danej partii, oraz zbieranie 
funduszy na działalność partyjną zarówno w kraju, jak i za granicą52.

Szacuje się, że liczba Amerykanów mieszkających poza granicami państwa wyno-
si ponad 6 milionów. Jest to liczba większa od liczby mieszkańców 24 z 50 stanów, 
nie można jej więc bagatelizować53. Dowiodły tego zwłaszcza wybory prezydenckie 
w 2000 roku, kiedy głosy zamorskich wyborców zadecydowały o zwycięstwie na 
Florydzie, a tym samym o wyniku całych wyborów. Nie jest wprawdzie uprawnione 
twierdzenie, jakoby partiom amerykańskim udało się dokonać pełnej mobilizacji wy-
borczej swoich obywateli za granicą czy też, że zamorscy wyborcy mają wielki wpływ 
na władzę w kraju. Rozważając niezwykłą rolę, jaką w 2000 roku odegrali wyborcy 
zamorscy, należy przyznać, że wynikała ona m.in. z faktu, że wyniki wyborów z za-
granicy długo spływają i liczone są w ostatniej chwili. Niemniej jednak fenomen za-
morskiej aktywności partii będzie prawdopodobnie zyskiwał na znaczeniu. Nasuwa się 
w związku z tym pytanie, czy jest to tylko zmiana ilościowa polegająca na poszerzeniu 
geograficznego obszaru aktywności partii, czy też jakościowa oznaczająca nową for-
mę zglobalizowanej aktywności politycznej zdolnej zmienić tradycyjne pojmowanie 
powiązań między terytorium a obywatelstwem.

Zdaniem Taylora Darka III, intensyfikacja przekraczającej granice państw poli-
tycznej aktywności, która niewątpliwie jest częścią szeroko pojętej globalizacji, po-
zwala na dodanie do trzech tradycyjnie wyróżnianych płaszczyzn aktywności par-
tii (partii wśród wyborców, partii w rządzie, partii jako struktury biurokratycznej), 
czwartej – partii jako częściowo globalnej organizacji54. Podejście takie rzeczywiście 
pozwala zwrócić uwagę na obszar aktywności partii, który jest pomijany. Niewielkie, 
jak dotąd, zainteresowanie aktywnością partii poza granicami kraju jest pochodną no-
wości owego zjawiska oraz faktu, że na razie nie ma ono poza partiami amerykańskimi 
szerszego znaczenia. Moim zdaniem, nawet jeśli przybierze ono na sile, nie jest za-
sadne wyróżnianie w strukturze partyjnej nowej płaszczyzny aktywności. Biorąc pod 
uwagę wspomniane wcześniej cele stawiane strukturom partyjnym działającym poza 
granicami kraju, należy je traktować raczej jako przedłużenie na arenę międzynarodo-
wą wyróżnianych dotychczas sfer aktywności partii.

 52 T. Dark III, dz.cyt., s. 242.
 53 Tamże, s. 243.
 54 Tamże, s. 252.
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Tworzenie międzynarodowych organizacji partii o zasięgu globalnym

W drugiej połowie XX wieku obserwujemy zjawisko wzmożonej instytucjonalizacji 
międzynarodowej współpracy partii politycznych. Partie nawiązywały międzynaro-
dowe kontakty już wcześniej, powstawały nawet zalążki organizacyjne, jednak – poza 
partiami lewicowymi – nie doprowadziły one do trwałej współpracy. Doświadczenia 
II wojny światowej, wzmożone procesy integracyjne na szczeblu rządowym, wcze-
śniejsze doświadczenia integracyjne partii lewicowych oraz rozwój środków masowej 
komunikacji i telekomunikacji sprawiły, że międzynarodowe organizacje partii poli-
tycznych zaczęły być udziałem wszystkich głównych rodzin partyjnych. 

Jako pierwsi w 1947 roku swoją międzynarodówkę utworzyli liberałowie55, w 1951 roku 
zorganizowały się partie socjalistyczne56. W latach 40. powołano do życia dwie organizacje 
chadeckie – europejską i latynoamerykańską, kilka lat później powstała organizacja partii 
chadeckich na wychodźstwie, która miała siedzibę w Nowym Jorku. W 1961 roku trzy 
wspomniane organizacje chadeckie powołały Światową Unię Chrześcijańsko-Demokra-
tyczną, przekształconą w 1982 roku w Międzynarodówkę Chrześcijańsko-Demokratycz-
ną, a w roku 1999 w Międzynarodówkę Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych i Ludo-
wych57. Pierwsza organizacja partii konserwatywnych powstała w 1978 roku i ograniczała 
swoją aktywność do obszaru Europy58. Pięć lat później na jej bazie powołano globalną 
organizację partii zachowawczych pod nazwą Międzynarodowa Unia Demokratyczna59. 

Inne rodziny partyjne również organizują swoją kooperację w skali globalnej, jest 
ona jednak znacznie słabiej zinstytucjonalizowana i mniej spopularyzowana. Powo-
dem może być, po pierwsze, fakt, że wiele spośród istniejących międzynarodówek 
składa się z bardzo małych, często skrajnych partii, które odgrywają marginalną rolę 
na arenie krajowej, dlatego zainteresowanie nimi, jak również tworzonymi przez nie 
organizacjami, jest znikome. Po drugie, przyczyną może być także krótki okres ist-
nienia – utworzone w ostatnich latach organizacje nie zaistniały jeszcze w społecznej 
świadomości, nie doczekały się również opracowań naukowych. Do pierwszej grupy 
należy zaliczyć przede wszystkim różnego rodzaju organizacje plasujące się na lewo 
od socjalistów, tworzone przez komunistów, trockistów i anarchistów. Dodatkową 
trudność stanowi rozbicie powyższych rodzin i tworzenie przez każdą z nich więcej 
niż jednej organizacji o charakterze globalnym. Z kolei wśród organizacji, które nie są 
powszechnie znane z uwagi na krótki okres swego funkcjonowania, należy wymienić 
istniejącą od 2001 roku międzynarodówkę zielonych (Global Greens)60.

 55 S. Mazur, dz.cyt., s. 21–57. 
 56 Więcej na temat tej organizacji patrz: K. Kik, Międzynarodówka Socjalistyczna 1951–1992. Zarys 

działalności, Warszawa 1994, passim; W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna. Organiza-
cja, doktryna i działalność w latach 1951–2001, Toruń 2008, passim.

 57 R. Kilar, Międzynarodówka Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych i Ludowych [w:] A. Zięba 
(red.), dz.cyt., s. 89–124.

 58 Więcej na temat tej organizacji patrz B. Kosowska-Gąstoł, Europejska Unia Demokratyczna, czyli 
o współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych, Kraków 2004, passim.

 59 Patrz szerzej B. Kosowska-Gąstoł, Międzynarodowa Unia Demokratyczna (Międzynarodówka 
Konserwatywna) [w:] A. Zięba (red.), dz.cyt., s. 127–128.

 60 Patrz oficjalna strona międzynarodówki partii zielonych: www.globalgreens.org.
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Tradycyjne międzynarodówki o zasięgu globalnym mają wiele cech wspólnych. 
Wszystkie mają luźną strukturę organizacyjną i stanowią dla partii krajowych forum 
wymiany poglądów. Podstawowym organem są – odbywające się co kilka lat – spotka-
nia liderów partii, określane najczęściej jako kongresy lub konferencje; do nich należy 
podejmowanie decyzji w zasadniczych kwestiach dotyczących organizacji. Pomiędzy 
spotkaniami prace każdej z międzynarodówek prowadzone są przez organy o charak-
terze kierowniczym oraz wykonawczo-administracyjnym, do których należy również 
reprezentowanie organizacji na zewnątrz. Na czele tych organów stoi przewodniczący, 
który wspólnie z wiceprzewodniczącymi czuwa nad bieżącym funkcjonowaniem or-
ganizacji. Międzynarodówki powołują komitety i grupy robocze, którym poleca się 
rozpoznanie jakiegoś zagadnienia oraz opracowanie raportu, który następnie staje się 
podstawą do dyskusji i wspólnych deklaracji, oświadczeń czy zaleceń przyjmowanych 
przez każdą z organizacji. 

Międzynarodówki obejmują swoim zasięgiem różne regiony świata, dlatego ich 
niekwestionowaną zaletą jest możliwość wielostronnego spojrzenia na problemy glo-
balne, jak również rozpoznawanie zagadnień dotyczących poszczególnych regionów 
widzianych z perspektywy globalnej. Z drugiej jednak strony organizacje zrzeszające 
partie z różnych części świata, które znacznie się od siebie różnią, mają często trud-
ności z przyjmowaniem oświadczeń możliwych do zaakceptowania przez wszystkich, 
nie są też w stanie wyegzekwować realizacji tych decyzji przez partie członkowskie. 
Tradycyjne międzynarodówki o zasięgu globalnym postrzegane są na arenie między-
narodowej jako organizacje o niewielkim stopniu skuteczności, które nie są niczym 
więcej jak tylko ciałami konsultacyjnymi o słabo rozwiniętej strukturze organizacyjnej 
i skromnych budżetach. Każda z nich pełni funkcję organizacji-parasola w stosunku 
do organizacji regionalnych, których znaczenie coraz bardziej wzrasta, zwłaszcza na 
arenie europejskiej.

Tworzenie transnarodowych organizacji regionalnych – zalążki europartii

Skuteczniejsze od organizacji globalnych wydają się federacje partii o zasięgu regio-
nalnym. Po pierwsze, zrzeszają partie z krajów pozostających na podobnym pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego, przez co nie mają aż tak dużych problemów 
z uzgadnianiem wspólnej platformy. Po drugie, dysponują formalnymi lub nieformal-
nymi mechanizmami, za pomocą których mogą skłonić partie członkowskie do reali-
zacji wspólnie poczynionych ustaleń i podjętych decyzji. 

Z uwagi na ogromną liczbę regionalnych organizacji partii na świecie w tym miej-
scu zajmiemy się wyłącznie europejskim wymiarem tego zjawiska, przy czym weź-
miemy pod uwagę tylko te organizacje, które spełniają wymogi stawiane transnaro-
dowym organizacjom partii. Sporo miejsca poświęcimy też tzw. partiom politycznym 
na poziomie europejskim, które są niejako kolejnym etapem rozwoju transnarodowych 
federacji partii.

Do najbardziej znanych definicji transnarodowych organizacji partii należy definicja 
sformułowana przez Simona Hiksa. Według niego, za transnarodową federację należy 
uznać każdą posiadającą: statut, wspólny program, sekretariat, organ wykonawczy, 
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zgromadzenie partyjne, hierarchiczną strukturę przywództwa, zdolność do podejmo-
wania decyzji wiążących partie członkowskie oraz aspiracje stania się w pełni rozwi-
niętą europejską partią polityczną61. Geneza federacji wiąże się ściśle z pierwszymi 
bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. W latach 70. 
na fali przygotowań swoje organizacje powołały główne rodziny partii. W kwietniu 
1974 roku powstała Konfederacja Partii Socjalistycznych WE, w marcu 1976 roku 
– Federacja Liberalnych i Demokratycznych Partii WE, a w kwietniu tego samego 
roku – Europejska Partia Ludowa – Federacja Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych 
WE. Wśród federacji są także wymieniane: Europejska Federacja Partii Zielonych oraz 
Wolne Przymierze Europejskie zrzeszające partie regionalne62.

Federacje partii miały początkowo stanowić forum transnarodowej kooperacji partii 
politycznych w celu koordynowania wyborów europejskich, ewentualnie zaplecze po-
lityczne dla deputowanych działających w PE. Stopniowo rozbudowywały swoje struk-
tury i rozszerzały wpływy. Mając świadomość ograniczonych kompetencji Parlamentu 
Europejskiego, dążyły do wypracowania pozaparlamentarnego dostępu do procesu 
decyzyjnego UE – na przykład poprzez oddziaływanie na Komisję czy Radę UE63. 
Coraz większą rolę zaczęły odgrywać tzw. szczyty organizowane przez poszczególne 
federacje partii. Gromadzą one szefów rządów, liderów partii, przewodniczących frak-
cji parlamentarnych w PE, a także członków Komisji wywodzących się z partii, które 
wchodzą w skład federacji. Konferencje takie odbywają się na ogół przed spotkaniami 
Rady UE i Rady Europejskiej w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska.

Impulsem do zacieśnienia transnarodowej współpracy partii było niewątpliwie po-
jawienie się w traktacie z Maastricht przepisu regulującego status prawny „partii poli-
tycznych na poziomie europejskim”. Uznano je za ważny czynnik integracji w ramach 
Unii. Stwierdzono też, że przyczyniają się do kształtowania świadomości obywatelskiej 
i wyrażania woli politycznej obywateli Unii64. Kolejny krok uczyniono w traktacie ni-
cejskim, który zobowiązywał odpowiednie organy Unii do przyjęcia rozporządzenia 
regulującego status i finansowanie europartii z budżetu UE. Ostatecznie przyjęto je 
4 listopada 2003 roku, dając asumpt do tworzenia europejskich partii politycznych. Ist-
niejące dotychczas wyżej wspomniane federacje partii zmieniły nazwy i zreformowały 
swoje struktury, co umożliwiło im uzyskanie statusu „partii politycznych na poziomie 
europejskim”. 

Oprócz organizacji tworzonych przez rodziny partii chadeckich, socjalistycznych, 
liberalnych, zielonych i regionalnych status europartii zyskało też pięć innych orga-
nizacji. Jest wśród nich utworzona w 2004 roku Partia Europejskiej Lewicy reprezen-
tująca partie komunistyczne i pokrewne. Pozostałe europartie nie reprezentują rodzin 
partyjnych, a biorąc pod uwagę daty ich powstania, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
powstały w związku z rozporządzeniem i możliwością uzyskania finansowania z bu-
dżetu Unii. Od 2004 roku działa Europejska Partia Demokratyczna – ugrupowanie en-

 61 S. Hix, The transnational party federations [w:] J. Gaffney (red.), Political parties and the Euro-
pean Union, London 1996, s. 308.

 62 R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, London 2000, s. 92–93.
 63 R. Herbut, dz.cyt., s. 120.
 64 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską patrz: Dokumenty Europejskie, tom IV, A. Przybo-

rowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), Lublin 2003, s. 249.
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tuzjastycznie nastawione do integracji europejskiej, które w Parlamencie współtworzy 
frakcję z liberałami. Kolejne partie to Przymierze na rzecz Europy Narodów, które lan-
suje koncepcję Europy Ojczyzn, oraz dwa eurosceptyczne ugrupowania: Przymierze 
Niezależnych Demokratów w Europie oraz Demokraci UE.

Przepisy dotyczące europartii funkcjonują od niedawna, trudno więc o jednoznaczną 
ocenę omawianego zjawiska. Bezsporny jest fakt, że zainteresowały partie krajowe two-
rzeniem partii na poziomie europejskim. Rozporządzenie wymaga od europartii współ-
pracy z frakcjami w Parlamencie Europejskim, co można uznać za przejaw dążenia do 
upolitycznienia działalności Unii i zorganizowania jej wzdłuż tradycyjnych podziałów 
w Europie, z których najdonioślejszy jest podział socjoekonomiczny na lewicę i prawicę. 
Ma to prowadzić do osłabienia podziałów narodowych czy podziału na euroentuzjastów 
i eurosceptyków. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 
uwagę konsensualne mechanizmy podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim 
oraz ciągle – pomimo rozszerzania jego kompetencji – skromniejszą rolę w tworzeniu 
prawa w porównaniu z parlamentami narodowymi. Trudnością w procesie upartyjnienia 
Unii wydaje się też sposób powoływania Komisji. Jeśli uznać ją za egzekutywę, idealne 
dla upolitycznienia Unii Europejskiej byłoby powoływanie jej przez siły polityczne, któ-
re dysponują większością w Parlamencie. Postulat ten wydaje się jednak bardzo odległy 
i dlatego trudno przewidzieć przyszłość europartii i rolę, jaką będą odgrywać. Nie można 
bowiem traktować tego zagadnienia w oderwaniu od rozwoju integracji europejskiej. 

Trudno też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy europartie realizują zadanie 
zbliżania obywateli do Unii Europejskiej i reprezentowania ich interesów na forum 
tej organizacji. Faktem jest, że oprócz krajowych partii politycznych dopuszczają do 
członkostwa także osoby fizyczne. Zjawisko członkostwa indywidualnego nie jest jed-
nak rozpowszechnione i stanowi niewielki ułamek wszystkich podmiotów tworzących 
europartie.

Perspektywy powstania partii globalnych

Większość badaczy zastanawiając się nad możliwością zaistnienia partii globalnych, 
które w pełni odpowiadałyby definicji i funkcjom partii na szczeblu krajowym, zacho-
wuje rezerwę. Wychodzą bowiem z założenia, że istnienie partii globalnych wymaga-
łoby globalnego państwa z parlamentem i rządem. W tym kontekście – ich zdaniem 
– stosunkowo bliskie realizacji tego postulatu w skali regionalnej wydają się europar-
tie. Nie może natomiast być mowy o partiach globalnych. 

Prezentowane są jednak również stanowiska uznające, że nie należy się kurczowo 
trzymać definicji partii oraz rozróżnienia na partie i inne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, zgodnie z którym pierwsze dążą do przejęcia i utrzymania pocho-
dzących z wyboru urzędów publicznych, a celem drugich jest kształtowanie reguł 
społecznych bez obsadzania stanowisk w instytucjach publicznych. Jan Aart Scholte 
zauważa, że również na płaszczyźnie krajowej nie wszystkie partie stawiają sobie za 
cel zwycięstwo w wyborach, a z drugiej strony związki zawodowe i inne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego wykazują ścisłe powiązania z rywalizującymi o władzę 
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partiami lub nawet same biorą udział w takiej rywalizacji65. Nie należy więc w ba-
daniach nad partiami ograniczać się do specyficznych politycznych form konwencjo-
nalnie określanych mianem partii ani do rozpatrywania działalności partii krajowych 
wyłącznie na poziomie ograniczonym do państwa. Jest to tym istotniejsze, że poprzez 
artykułowanie, reprezentowanie i zabieganie o realizację politycznych interesów oby-
wateli partie mogą się walnie przyczynić do demokratyzacji procesu globalizacji.

Idąc tym tropem, Thomas Wallgren proponuje odróżnienie globalnych partii poli-
tycznych sensu stricto od globalnych partii w nowoczesnym czy „słabym” rozumie-
niu. Wśród tych drugich wyróżnia dwa typy. Do pierwszego zalicza podmioty, które 
organizują współpracę partii krajowych i regionalnych w skali międzynarodowej i są 
często określane jako tradycyjne międzynarodówki. Drugi typ stanowią wszystkie 
międzynarodowe stowarzyszenia, ruchy, sieci i inne inicjatywy, których członkami 
nie są reprezentanci partii, a które organizując współpracę opartą na podzielanych 
wartościach i przynajmniej minimalnym programie politycznym, stawiają sobie za 
cel wpływanie na wybory lub organy władzy na różnych poziomach. Jako przykład 
podaje Światowe Forum Społeczne66, o którym była już wyżej mowa. Powstanie partii 
globalnych w wąskim tego słowa znaczeniu nie jest na razie możliwe, wymagałoby to 
stworzenia możliwości rywalizacji w ogólnoświatowych, dostępnych dla wszystkich 
wyborach uzupełnionych przez prawo inicjatywy i referendum oraz wykreowania mi-
nimum „życia demokratycznego” w skali światowej, dzięki czemu głosowanie byłoby 
ważnym aktem demokratycznym67. 

Z kolei J.A. Scholte w kontekście partii globalnych mówi o trzech rodzajach pod-
miotów: organizacjach międzynarodowych, organizacjach regionalnych oraz właści-
wych partiach globalnych. Pierwsze organizują współpracę partii krajowych na szcze-
blu międzynarodowym, stwarzając swego rodzaju sieć powiązań czy forum wymiany 
poglądów, o czym była już wyżej mowa. Drugie również zrzeszają partie krajowe, 
ale ograniczają się do wybranych regionów. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na eu-
ropejskie organizacje partii, które mają swoje przedstawicielstwa w parlamencie Unii 
Europejskiej, oraz ugrupowania reprezentowane w parlamencie Wspólnego Rynku 
Ameryki Środkowej68. Powyższe organizacje rzeczywiście są przedmiotem zainte-
resowania badaczy globalizacji, zwłaszcza w kontekście demokratyzacji globalizacji 
poprzez regionalizację. Wszystko wskazuje jednak na to, że poza Europą nie ma wielu 
obszarów, na których partie regionalne miałyby szanse zaistnieć. Wymagałoby to sil-
nych organizacji regionalnych na szczeblu rządowym z wybieranymi w wyborach po-
wszechnych parlamentami, a także stworzenia finansowych warunków do działalności 
tego typu organizacji. 

Przechodząc do partii globalnych sensu stricto, J.A. Scholte, podobnie jak T. Wall-
gren, demonstruje duży sceptycyzm. Uważa, że skoro żadna z istniejących organizacji 
międzynarodowych nie posiada organu pochodzącego z wyborów powszechnych, nie 
ma żadnych szans na powstanie globalnego systemu partyjnego, gdyż partie powsta-

 65 J.A. Scholte, dz.cyt., s. 22. 
 66 T. Wallgren, Party systems in a globalized world [w:] K. Sehm-Patomäki, M. Ulvia (red.), dz.cyt., 

s. 42. 
 67 Tamże, s. 41.
 68 J.A. Scholte, dz.cyt., s. 33.
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ją tylko wówczas, gdy pojawiają się jakieś mandaty do rozdzielenia czy miejsca do 
obsadzenia69. Demokratyzacja globalnych mechanizmów zarządzania musi się więc 
dokonać innymi kanałami niż transplanetarny system partyjny. 

Zakończenie

Wszechobecna globalizacja wpływając na różne podmioty życia gospodarczego, po-
litycznego i społecznego, nie pozostawiła nietkniętymi również partii politycznych. 
Wymusiła na nich zajęcie stanowiska wobec dokonujących się zmian, za jej sprawą do-
szło do włączenia do programów partii nowych wartości, a także do upodobnienia się 
do siebie programów. Wiąże się to głównie z będącym skutkiem globalizacji kryzysem 
państwa opiekuńczego i koniecznością przyjęcia neoliberalnych rozwiązań w gospo-
darce, a także z potrzebą włączenia do programów postulatów ochrony środowiska. 
Globalizacja przyczyniła się też do wzrostu popularności niektórych rodzin partyj-
nych, a w szczególności partii zielonych i skrajnie prawicowych oraz regionalnych, 
religijnych i etnicznych. Za jej sprawą doszło do wzrostu znaczenia ruchów i partii 
populistycznych, fundamentalistycznych i nacjonalistycznych.

Mondializacja w nie mniejszym stopniu niż na programy wpłynęła na struktury 
partii, przyczyniając się pośrednio do zmiany modelu organizacyjnego, a bezpośrednio 
– do rozszerzenia obszaru aktywności partii poza granice państwa. Wobec rosnącej 
liczby obywateli posiadających prawo wyborcze, a mieszkających za granicą, poja-
wiają się tendencje do prowadzenia kampanii, a nawet organizowania filii partii poza 
krajem. Globalizacja wpłynęła również niewątpliwie na zacieśnienie i instytucjonali-
zację współpracy partii w skali międzynarodowej, czego efektem są zarówno trady-
cyjne międzynarodówki partii, jak i transnarodowe federacje stanowiące zalążki partii 
regionalnych.

Rozważając perspektywy powstania partii globalnych, należy jednoznacznie stwier-
dzić, że przy stosowaniu tradycyjnych definicji wiążących partie z obsadzaniem sta-
nowisk władzy publicznej, powstanie partii światowych nie jest możliwe bez istnienia 
państwa globalnego. Dlatego pojawiają się propozycje przyjęcia „słabych” definicji 
partii, akcentujących wywieranie wpływu na podejmowane decyzje w policentrycz-
nym procesie decyzyjnym bez konieczności przejmowania władzy i obsadzania stano-
wisk. Za spełniające powyższe wymogi definicyjne uznawane są tradycyjne między-
narodówki o zasięgu globalnym czy transnarodowe organizacje partii. Organizacje te, 
mimo że istnieją od dziesięcioleci, mają jednak niewielki wpływ na światową politykę. 
Wydaje się, że członkowie, politycy i personel partii nie angażują się wystarczająco 
w działanie na ich forum, poświęcając im mało czasu i energii. W tym kontekście inne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego wydają się znacznie aktywniejsze i efek-
tywniejsze. Bezsporne pozostaje wszakże, że zwiększenie wpływu partii krajowych, 
transnarodowych organizacji regionalnych i międzynarodowych organizacji o zasięgu 
globalnym na procesy globalizacji przyczyniłoby się do ich demokratyzacji. 

 69 Tamże, s. 35–36.




