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Współczesne ruchy polityczne (CA: 20 h) 

 

Tematy zajęć: 

1. Ruchy anarchistyczne 

• pojęcie i źródła anarchizmu; 

• drogi do anarchizmu (rewolucja, działania bezpośrednie, stosunek do używania 

przemocy); 

• idee anarchizmu (antyetatyzm, porządek naturalny, antyklerykalizm, wolność 

gospodarcza); 

• podział anarchizmu: anarchizm kolektywistyczny, anarchizm 

indywidualistyczny, anarchosyndykalizm, anarchokomunizm, 

anarchokapitalizm); 

• przykłady organizacji anarchistycznych: Baader-Meinhof, Czerwone Brygady, 

Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Federacja Anarchistyczna, 

Pomarańczowa Alternatywa; 

• anarchizm w XXI wieku. 

Literatura: A. Heywood, Ideologie polityczne: wprowadzenie, Warszawa 2008 (rozdział 

Anarchizm), s. 195-219. 

 

2. Ruchy rasistowskie 

• pojęcie i źródła rasizmu; 

• idee rasizmu (człowiek, społeczeństwo, prawo, państwo); 

• rasizm antysemicki; 

• rasizm francuski (koncepcje Artura de Gobineau); 

• rasizm niemiecki (koncepcje Richarda Wagnera i Houstona Stewarda 

Chamberlaina, ideologia Friedricha Wilhelma Nietzsche); 

• rasizm afrykański (działalność Nelsona Mandeli); 

• rasizm w XXI wieku. 



Literatura: R. Tokarczyk, Współczesne ruchy polityczne, Warszawa 2010 (rozdział: Rasizm), 

s. 285-305. 

 

3. Katolicka Nauka Społeczna 

• pojęcie i źródła; 

• szkoła pokoju społecznego; 

• zasady KNS; 

• reformatorzy chrześcijańsko-społeczni. 

 

4. Faszyzm  

• pojęcie i źródła faszyzmu; 

• idee faszyzmu (antyracjonalizm, walka, przywództwo i elitaryzm, socjalizm, 

ultranacjonalizm); 

• koncepcja państwa faszystowskiego; 

• polityka rasowa; 

• różnice pomiędzy faszyzmem włoskim a niemieckim; 

• faszyzm w XXI wieku. 

Literatura: A. Heywood, Ideologie polityczne: wprowadzenie, Warszawa 2008 (rozdział: 

Faszyzm), s. 221-245. 

 

 

5. Nowe ruchy społeczne i polityczne 

5.1. Feminizm 

• źródła i rozwój feminizmu; 

• obszary zainteresowań feminizmu (podział na publiczne i prywatne, patriarchat, 

płeć i płeć kulturowa, równość); 

• nurty feminizmu: liberalny, socjalistyczny, radykalny; 

• feminizm w XXI wieku. 

Literatura: A. Heywood, Ideologie polityczne: wprowadzenie, Warszawa 2008 (rozdział 

Feminizm), s. 247-271. 

 

5.2. Pacyfizm 

• źródła i rozwój pacyfizmu; 



• idee pacyfizmu: prawo pokoju i wojny, państwo, człowiek; 

• nurty pacyfizmu. 

Literatura: R. Tokarczyk, Współczesne ruchy polityczne, Warszawa 2010 (rozdział: 

Pacyfizm), s. 429-454. 

 

5.3. Ekologizm 

• źródła i rozwój ekologizmu; 

• idee ekologizmu: ekologia, holizm, zrównoważenie, etyka środowiska 

naturalnego; 

• nurty ekologizmu: ekologizm prawicowy, ekosocjalizm, ekoanarchizm, 

ekofeminizm; 

• ekologizm w XXI wieku. 

A. Heywood, Ideologie polityczne: wprowadzenie, Warszawa 2008 (rozdział Ekologizm), s. 

273-297. 
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