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WST P 
 

Instytucj , która stanowi przedmiot zainteresowania wielu ludzi,        
w tym przedstawicieli nauki, polityków, dzia aczy spo ecznych i ko ciel-
nych, jest rodzina. W powszechnej opinii dobra kondycja rodziny jest 
gwarantem, e inne instytucje, w tym polityczne, kulturalne i religijne, 
b d  dobrze i efektywnie funkcjonowa y. Dla badacza z Polski interesuj -
cy przyk ad przemian dokonuj cych si  we wspó czesnej rodzinie stanowi 
Austria. Spo eczno  austriacka, podobnie jak polska, znajduje si  pod 
wp ywem kultury katolickiej1. Pomimo politycznej i gospodarczej otwar-
to ci Austria stanowi kraj, w którym tradycyjna obyczajowo  nadal od-
grywa rol . Bior c pod uwag  badania statystyczne, Austria plasuje si     
w redniej europejskiej. Przemiany, które si  tam dokonuj , nie maj  cha-
rakteru prze omowego czy rewolucyjnego. W licz cym 139 stron stresz-

                                                 
1  Wg danych pozyskanych w czasie ostatniego spisu ludno ci (2001) katolicy stanowi  

74% w licz cym nieco ponad 8 mln. spo ecze stwie austriackim. Drug  co do wiel-
ko ci „grup  religijn ” (12%) stanowi  osoby nie identyfikuj ce si  z adnym wy-
znaniem. Ewangelików jest 5%, za  muzu manów – 4. Zob. Religionen in Öster-
reich, Wien 2004, s. 9. 
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czeniu sprawozdania na temat rodziny w Austrii z 1999 roku jeden z pod-
rozdzia ów zosta  zatytu owany s owami: Ein Wandel, aber kein Um-
bruch2, które w skrócie wyra aj  procesy, dokonuj ce si  w austriackiej 
rodzinie. 

Podstaw  niniejszego opracowania jest zarówno cytowane wy ej 
streszczenie sprawozdania na temat austriackiej rodziny, jak i samo spra-
wozdanie. Tego typu sprawozdanie wydawane jest w Austrii regularnie co 
dziesi  lat. Po raz pierwszy zosta o ono wydane przez Urz d Kanclerski 
w 1969 roku3. Ostatnie, licz ce cznie ponad tysi c stron, uj te w dwa 
tomy, sprawozdanie zosta o wydane przez Ministerstwo ds. rodowiska 
Naturalnego, M odzie y i Rodziny (niem. Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie) w 1999 roku4. Informacje zawarte w sprawozdaniu 
zosta y uzupe nione danymi, pochodz cymi z nowszych publikacji,           
a opartymi w przewa aj cej mierze o rezultaty spisu ludno ci z 2001 roku. 

 
1. RZECZYWISTO  RODZINY W AUSTRII 

 
Rodzina stanowi wa ny element w yciu ka dego spo ecze stwa. 

Spe nia wiele zada  i funkcji, m.in. takich jak: p odzenie i wychowanie 
dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego, wzajemna pomoc, w tym 
opieka nad chorymi i osobami w podesz ym wieku. „Wielozadaniowo ” 
rodziny powoduje, e jest ona dla ka dego spo ecze stwa, w tym i au-
striackiego, „ludzkim skarbcem”, na co zwróci  uwag  Martin Bartenstein, 
ojciec pi ciorga dzieci, od 2000 roku minister ds. gospodarki, a w latach 
1996-2000 szef Ministerstwa ds. rodowiska Naturalnego, M odzie y       
i Rodziny5. 

Obecnie w Austrii mamy do czynienia z ró nymi formami ycia ro-
dzinnego. Sposób definiowania (austriackiej) rodziny zwi zany jest z pre-
ferowanym przez definiuj cych systemem warto ci. Dla jednych rodzina 
to ojciec, matka, dzieci, dalsi krewni. Dla innych, sta e powi zania nie 
odgrywaj  roli, wystarczy, gdy ludzie (niekoniecznie ró nej p ci) troszcz  

                                                 
2  Przemiana, lecz nie prze om; cyt. za Österreichischer Familienbericht 1999, Familie 
– zwischen Anspruch und Alltag, Journalistische Kurzfassung, red. I. Kernthaler, 
Wien 1999, s. 53. 

3  Österreich – Bundeskanzleramt: Bericht über die Lage der Familien in Österreich, 
Wien 1969. 

4  4. Österreichischer Familienbericht: Familie – zwischen Anspruch und Alltag, red. 
M. Orthofer, Wien 1999, t. 1-2. 

5  Der Minister, http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Ministerium/Minister/default.htm, 
(17.10.2007). Martin Bartenstein u y  niemieckiego okre lenia Humanvermögen; 
zob. Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 1. 
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si  o siebie nawzajem6. Wskazuje si , e pewnym minimum, które musi 
zaistnie ,  by  mo na by o mówi  o rodzinie lub yciu rodzinnym, jest 
wspólnota dwupokoleniowa – rodzice i dzieci. Obok klasycznej, tradycyj-
nej rodziny (niem. Kernfamilie), pod poj ciem rodziny rozumie si  obec-
nie tak e pary yj ce w konkubinacie oraz osoby samotnie wychowuj ce 
dzieci. Taki model ycia rodzinnego, do niedawna pot piany, obecnie jest 
akceptowany. Nowo ci  s  w Austrii rodziny funkcjonuj ce na zasadzie 
living apart together, czyli pary posiadaj ce dzieci, które jednak zamiesz-
kuj  osobno. Z takiej formy ycia korzystaj  ch tnie ludzie m odzi, nie-
rzadko jeszcze si  ucz cy. Stanowi ona cz sto faz  przej ciow  pomi dzy 
yciem w pojedynk , bez dzieci, do ycia we wspólnocie rodzinnej. Je eli 

chodzi o osoby w wieku rednim, to z tego typu modelu ycia rodzinnego 
korzystaj  osoby rozwiedzione, posiadaj ce z regu y dzieci, za  w przy-
padku starszych, s  to osoby owdowia e lub b d ce  na  emeryturze,  b d  
te, których dzieci wyprowadzi y si  ju  z domu7. 

Rozstania oraz wchodzenie w nowe zwi zki komplikuj  sytuacj  dzie-
ci. Michael Mitterauer, do 2003 roku profesor w Instytucie Historii Go-
spodarczej i Spo ecznej Uniwersytetu Wiede skiego8, wyrazi  w tej kwe-
stii nast puj c  opini : „Wspó czesne dziecko ma dwa pokoje i o mioro 
dziadków” („Das moderne Kind hat zwei Kinderzimmer und acht Groß- 
eltern“). Bior c pod uwag  panuj c  sytuacj , trudno obecnie uzna  za-
mieszkiwanie w jednym domu za kryterium rozstrzygaj ce o byciu rodzi-
n . Podkre la si , e istotniejsze s  wi zy partnerskie czy pokrewie stwo9.

Coraz popularniejsze jest ycie w pojedynk , jako tzw. single oraz 
niema e skie wspólnoty ycia. Na taki sposób ycia decyduje si  wi k-
szo  ludzi m odych, którzy opu cili dom rodzinny. Wspólne zamieszki-

                                                 
6  Np. w programie austriackich Zielonych zawarto nast puj c  definicj  rodziny: „Wir 

Grüne verstehen als Familie Menschen, die sich selbstbestimmt dazu entschlossen 
haben, eine gemeinsame Lebensplanung- und Gestaltung zu verfolgen“. Cyt. za 
Grundsatzprogramm der Grünen, Beschlossen beim 20. Bundeskongress der Grünen 
am 7. und 8. Juli 2001 in Linz, s. 47, http://www.gruene.at/uploads/media/ grund-
satzprogramm2001_03.pdf, (23.10.2007). „Mocniejsze” sformu owania zawarto      
w programie wyborczym Zielonych z 2006 roku: „Familie ist die Form, in der 
Menschen freiwillig zusammen leben, so, wie sie einander lieben und Sicherheit ge-
ben wollen. Familie aber ist mehr als Mann, Frau und Kinder. Wir Grüne wollen, 
dass Ihnen der Staat hier keine Vorschriften macht sondern Rechtssicherheit, Gle-
ichberechtigung und Freiheit garantiert. (…) Alle Menschen sollen unabhängig von 
ihrer sexuellen Orientierung wählen können, wie sie ihre Beziehungen rechtlich ge-
stalten und absichern möchten“. Cyt. za Zeit für Grün, Das Grüne Programm, Wien 
2006, s. 19-20.

7  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 12.39. 
8  Zob. tak e http://wirtges.univie.ac.at/TCgi/TCgi.cgi?target=home&P_KatSub=2&P_ 

Makat=2&P_ Ma=25, (1.10.2007). 
9  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 6. 
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wanie nie oznacza obecnie automatycznej decyzji o zawarciu ma e stwa. 
Partnerstwo coraz rzadziej jest traktowane jako zwi zek na ca e ycie. 
Jego rozwi zanie na drodze rozwodu lub rozstania uwa a si  za co  nor-
malnego. Do niedawna brak potomstwa traktowano jako nie ask  losu. 
Obecnie bezdzietno  jest nierzadko wynikiem wiadomego wyboru. 
Nadal osoby bezdzietne oceniane s  jako egoistyczne, co jednak nie od-
powiada rzeczywisto ci. Na nieposiadanie potomstwa decyduj  si  cz sto 
kobiety znacznie zaanga owane w ycie zawodowe, które jednocze nie 
stawiaj  macierzy stwu wysokie wymagania. Poniewa  nie  s  w stanie 
spe ni  wymaga  postawionych w yciu zawodowym i (ewentualnym) 
macierzy stwie, rezygnuj  z posiadania potomstwa10. 

Obserwuje si , e obecnie nie ma cis ego podzia u ról, jakie w rodzi-
nie pe ni  takie osoby, jak: ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, czy wnuki. 
Granica mi dzy nimi ma charakter elastyczny i jest ustalana, dopasowy-
wana na bie co. Wa ne znaczenie maj  dialog i dyskusja. Ojciec nie sta-
nowi, jak mia o to miejsce wcze niej, osoby zdystansowanej, ciesz cej si  
znacznym autorytetem, lecz jest raczej przyjacielem11. 

Kontrowersyjn  kwesti , która jest coraz cz ciej podejmowana, s  
zwi zki osób tej samej p ci, tzw. Homo-Ehen. Jest to „tradycyjny” temat 
politycznego dyskursu austriackich Zielonych, którzy proponuj  wprowa-
dzenie „umowy spo ecznej” (niem. Zivilpakt). Ma ona przygotowa  spo e-
cze stwo na ma e stwa osób homoseksualnych, z którymi po czona 
by aby mo liwo  adopcji dzieci12. Podobne propozycje pojawiaj  si  e 
strony socjaldemokratów13. 
                                                 
10  Tam e, s. 38. 
11  Tam e, s. 37. 
12  W programie wyborczym z 2006 roku zawarto m.in. nast puj ce stwierdzenia: „Wir 

wollen den so genannten Zivilpakt (Zip) einführen, der für heterosexuelle wie gle-
ichgeschlechtliche Paare gilt. Es ist uns wichtig damit Diskriminierungen von Les-
ben und Schwulen (etwa im Erbrecht und im Erbschafts- und Schenkungssteuer-
recht) zu beseitigen. Der Zip gibt rechtliche Sicherheit, die über eine formlose Le-
bensgemeinschaft hinausgeht. Dazu gehört auch die völlige Gleichstellung von gle-
ichgeschlechtlichen partnerschaftlichen Lebensformen im Wohnrecht. Darüber hi-
naus wollen wir die Ehe für Lesben und Schwule öffnen. Wir Grüne fordern auch, 
dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können. In fremdenrechtlichen 
Belangen sollen LebenspartnerInnen eines Zivilpakts EhegattInnen gleichgestellt 
werben”. Cyt. za Zeit für Grün…, s. 20.

13  Np. na pocz tku pa dziernika 2007 roku nale ca do partii socjaldemokratycznej 
minister sprawiedliwo ci Maria Berger wskaza a jako celowe opracowanie propozy-
cji prawnych w kwestii zwi zków partnerskich osób tej samej p ci. Idea ta zosta a 
odrzucona przez przedstawicieli partii ludowej. Informacja za Ö1 Morgenjournal 
(dziennikiem porannym pierwszego programu radia austriackiego), z dn. 4 pa dzier-
nika 2007 r. Inicjatywa Marii Berger nie wyra a jej osobistych pogl dów, lecz jest 
zakotwiczona w aktualnym programie partyjnym socjaldemokratów, w którym zapi-
sano m.in.: „Da wir dafür eintreten, neben den traditionellen Formen der Familie 

 84



A. Romejko, Sytuacja rodziny… 

Podsumowuj c, mo na wskaza  na trzy modele ycia rodzinnego,       
z jakimi mamy do czynienia we wspó czesnej Austrii: 1) rodzina „trady-
cyjna”; 2) zwi zek niema e ski; 3) zwi zek funkcjonuj cy w ramach 
oddzielnych gospodarstw domowych. 
 

2. RODZINA AUSTRIACKA W LICZBACH 
 
Pomimo informacji o kryzysie dotykaj cym w ostatnim stuleciu au-

striack  rodzin  pozostaje ona nadal najpopularniejsz  form  ycia wspól-
notowego14. Rodzina postrzegana jest jako ród o szcz cia. Na tak  jej 
funkcj  zwraca uwag  75% Austriaków. 90% Austriaków w wieku 20-39 
lat by oby zadowolonych, gdyby yciu rodzinnemu nadano wi ksz  rang . 
Zauwa a si  prawid owo , e  na  warto  ycia rodzinnego zwracaj  
uwag  ci, którzy maja pozytywne do wiadczenie ycia rodzinnego. Wy-
chowuj cy dzieci samotnie oraz bezdzietni, nie wyra ali zdecydowanego 
oczekiwania, by dowarto ciowa  ycie rodzinne. 80% podkre la, e ma -
e stwo nie jest przestarza  instytucj . Za tak  uwa a j  15%15. 

Pozytywna ocena ycia rodzinnego nie idzie w parze z negatywn  
ocen  niema e skich form ycia wspólnotowego. Wzrost tych zwi zków 
ocenia a jako zjawisko negatywne 1/3 ankietowanych. Pomimo e 90% 
spo ecze stwa ocenia rodzin  posiadaj ca 2-3 dzieci za idea , dzietno  
jest w Austrii niska. Wynosi ona na 1,4 dziecka na statystyczna kobiet . 
Na pocz tku XX wieku przeci tna kobieta w Austrii mia a 4 dzieci, na 
pocz tku lat 70. – 2,3, a w latach 90. – 1,316. Powodem spadku dzietno ci 
s : 1) lepsza opieka medyczna (zmniejszenie umieralno ci dzieci, które 
spowodowa o, e nie ma potrzeby rodzenia wi kszej ilo ci dzieci; przed 
stu laty na 1 tys. narodzonych dzieci umiera o 200, obecnie – 5); 2) rozwi-
ni ty system opieki spo ecznej, który zdj  z dzieci zadanie opieki nad 
rodzicami w sytuacji choroby lub staro ci; 3) skuteczniejsze metody pla-
nowania rodziny (w tym dost p do aborcji). Posiadanie dzieci ocenia si  
pozytywnie. Podkre la si , e dzieci s  okazj  do dalszego rozwoju osobi-
stego, nadaj  one yciu cz owieka sens, zbli aj  do  siebie  m a i on  / 
partnerów17. 

                                                                                                                         
auch andere Formen des Zusammenlebens lebbar zu machen, muß dies auch deren 
schrittweise gesetzliche Anerkennung zur Folge haben. Bestehende Diskriminierun-
gen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind in Richtung rechtlicher Gleichstel-
lung zu überwinden“. Cyt. za SPÖ, Das Grundsatz Programm, Wien b.r.w., s. 18. 

14  Por. Familie, w: Österreich Lexikon in drei Bänden, red. E. Bruckmüller, Wien 
2004, t. 1, s. 361. 

15  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 12. 
16  R. K. Schipfer, Familien in Zahlen, Aktualisierung 2006, Wien 2006, s. 6. 
17  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 15.19. 
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Statystyczne kobiety coraz pó niej staj  si  matkami. Proces ten ob-
serwuje si  od lat 70. W 1973 roku 14% kobiet rodzi o pierwsze dziecko 
w wieku poni ej 20 lat, za  48% w wieku poni ej 20-25 lat. Obecnie licz-
by te wynosz  odpowiednio: 25 i 35. W latach 70. najwi ksza ilo  kobiet, 
które zostawa y matkami po raz pierwszy, by a w wieku 21-22 lat. Obec-
nie – 27-28. W latach 90. w Austrii by o 25 tys. narodzin dzieci pozama -
e skich, co stanowi o 30% wszystkich narodzin. Liczba ta wzros a zna-

cz co pocz wszy od lat 70. W 1998 roku 43% dzieci pierworodnych naro-
dzi o si  poza ma e stwem. Narodziny dziecka by y cz sto motywem 
podj cia przyspieszonej decyzji o zawarciu ma e stwa. Po owa dzieci 
pozama e skich by a legitymizowana w ramach zawieranego pó niej 
ma e stwa. Ró nice wyst puj ce w poszczególnych regionach Austrii 
wynikaj  m.in. z dziedzictwa historycznego. Np. wi ksza akceptacja dla 
dzieci pozama e skich obserwowana jest w rodowiskach ch opskich, 
które w przesz o ci naznaczone by y specyficznymi obyczajami, zwi za-
nymi z prawem do dziedziczenia. Do dnia dzisiejszego wi cej dzieci po-
zama e skich rodzi si  w takich regionach, jak: zachodnia i górna Styria, 
Karyntia i Salzburg, wschodni Tyrol Pó nocny, ni  we wschodniej i za-
chodniej Austrii18. 

Ze wzgl du na zmniejszon  dzietno  oraz wyd u enie przeci tnej 
d ugo ci ycia rodzina austriacka starzeje si . Przeci tny m czyzna yje 
obecnie 77 lat, kobieta – 8219. Na pocz tku XX wieku liczby te wynosi y 
odpowiednio: 41 i 43. Osoby w wieku powy ej 65 lat stanowi  w Austrii 
obecnie ponad 15% spo ecze stwa. Liczba ta wynosi 2,7 razy wi cej ni  
na pocz tku XX wieku. Prognozuje si , e w po 2035 roku wyniesie ona 
ponad 30%. Obecnie 62% ludzi jest zdolnych do pracy. Liczba ta obni y 
si  do 53% w 2015 roku20. Poniewa  Austria jest ch tnie wybierana przez 
emigrantów jako kraj osiedlania, tendencje spadkowe nie s  nasilone.     
W powojennej Austrii stale zwi ksza a si  liczba cudzoziemców. Podczas 
gdy w 1961 roku stanowili oni 1,46% spo ecze stwa, w latach 70. – 
2,92%, a w 1981 roku – 4%, to w chwili obecnej liczba ta wynosi 9,3%, 
je li kryterium bycia cudzoziemcem stanowi nieposiadanie austriackiego 
obywatelstwa, oraz 12,5%, je li kryterium bycia cudzoziemcem stanowi 
urodzenie poza granicami Austrii21. 

W latach 90. zaobserwowano spadek ilo ci zawieranych ma e stw.  
W 1993 roku zawarto 45 tys. ma e stw, za  w 1998 roku by o ich ok. 39 

                                                 
18  4. Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., t. 1, s. 144. 
19  Demographisches Jahrbuch 2005, red. A. Höfner, Wien 2006, s. 29-30. 
20  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 18.20. 
21  L. Dyczewski, Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii, Studia Polonijne 

(1992)14, s. 11-12; Statistisches Jahrbuch Österreichs 2005, red. M. Bretterecker, 
Wien 2004, s. 53-54. 

 86



A. Romejko, Sytuacja rodziny… 

tys. z czego ok. 27 tys. stanowi y ma e stwa zawierane po raz pierwszy, 
czyli 69% wszystkich ma e stw. Obecnie ilo  zawieranych ma e stw 
ustabilizowa a si  i wynosi ok. 39 tys22. Spadek ilo ci zawieranych ma -
e stw w ogólno ci wynika ze spadku ma e stw zawieranych po raz 

pierwszy; ro nie ilo  osób pobieraj cych si  ponownie. Spadek ten nie 
wynika z faktu, e ma e stwo jako instytucja wysz a z mody, lecz przede 
wszystkim z tego, e obecnie w ycie doros e wchodz  mniej liczne rocz-
niki. W 1997 roku w Austrii by o 1,77 mln ma e stw. 

Wzros a liczba zawieranych ponownie ma e stw z 11 do 13 tys. Przy 
jednoczesnym spadku pierwszych ma e stw stanowi ona obecnie ok. 1/3 
wszystkich zawieranych ma e stw. W po . XX wieku zawierano ponow-
nie wi cej ma e stw ni  obecnie. 

Obserwuje si  tendencje zawierania ma e stwa przez ludzi coraz star-
szych. W 1998 roku przeci tna kobieta zawieraj ca ma e stwo mia a 27 
lat, a m czyzna – 29. Najni szy w XIX i  XX wieku wiek zam pój cia 
by  w na pocz tku lat 70. ubieg ego stulecia. Statystyczna kobieta mia a 
wówczas 21 lat, a m czyzna – 24. W porównaniu do krajów zachodnio-
europejskich, w Austrii zawiera si  ma e stwo relatywnie wcze nie. Tyl-
ko w Portugalii, Grecji i Belgii kobiety zawieraj ce pierwsze ma e stwo 
by y m odsze ni  w Austrii. 

Obecnie rocznie rozwodzi si  ok. 19,5 tys. par. Szacuje si , e 39% 
zawartych ma e stw rozpadnie si  w ci gu kolejnych 40 lat. Ilo  rozwo-
dów ro nie od ko ca lat 60. Wyst puj  ró nice regionalne. Najwi cej 
rozwodów jest w Wiedniu – 63%, najmniej w Tyrolu – 34. Liczby te pla-
suj  Austri  w europejskiej redniej. Skoro ro nie liczba rozwodów, to 
tak e ro nie liczba dzieci, które s  dotkni te konsekwencjami wynikaj -
cymi z rozwodu. Na pocz tku lat 70. takich dzieci by o 11 tys., obecnie – 
20. Najbardziej zagro one rozwodem s  m ode ma e stwa. Wi kszo  
par rozchodzi si  po 2-3 latach ma e stwa. W ostatnich 20 latach wzros o 
tak e ryzyko rozpadu zwi zku ma e skiego z wieloletnim sta em.         
W latach 70. statystyczne ma e stwo, które si  rozpada o, trwa o 8,5 ro-
ku, obecnie ok. 3 lat23. 

Niekiedy na dane statystyczne dotycz ce kwestii rodzinnych maj  
wp yw czynniki irracjonalne. Np. w lipcu 2007 roku zawarto o 43% ma -
e stw wi cej ni  w lipcu w roku wcze niejszym. Z liczby 6207 ma -
e stw,  które  zawarto  w  tym  miesi cu, ponad 1/3 (2288; 37%) zosta a 

zawarta w „magicznym dniu” (trzy siódemki w dacie) 7 lipca 2007 roku24. 

                                                 
22  Demographisches Jahrbuch…, dz. cyt., s. 26. 
23  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 25.27; R. K. Schipfer, dz. cyt., s. 9. 
24 Zob. Magisches Datum 7.7.2007 sorgt mit +43,2% für Heiratsboom, 

http://www.statistik.at/web_de/presse/026139, (18.10.2007). 

 87



STUDIA GDA SKIE XXII (2008) 

W 60% gospodarstw domowych mieszkaj  1-2 osoby, w mniej ni  
20% – 3, w 20% – 4 i wi cej osób. Wzros a w ostatnich czterdziestu latach 
ilo  gospodarstw domowych, w których zamieszkuje do 4 osób oraz ilo  
jednoosobowych gospodarstw domowych. Ilo  tych ostatnich podwoi a 
si . Przewa aj cej grupy nie stanowi  w niej ludzie m odzi, lecz z regu y 
starsi, w tym samotne kobiety. Wi kszo  jednoosobowych gospodarstw 
domowych wyst puje w miastach; np. w Wiedniu stanowi  one 42%. Po-
daje si  nast puj ce przyczyny zwi kszania si  ma ych gospodarstw do-
mowych: 1) coraz d u sze ycie – starsi ludzie zamieszkuj  we dwoje lub 
samotnie; 2) wi ksza ilo  tzw. singli w ród  m odych, m.in. z powodu 
zwi kszaj cej si  ilo ci rozwodów; ta forma ycia stanowi jednak z regu y 
faz  przej ciow ; 3) odej cie od modelu wielopokoleniowych gospo-
darstw domowych25. 

Obok klasycznego modelu rodziny dwupokoleniowej ujawni y si  
ostatnio, szczególnie na terenach miejskich, nowe formy ycia wspólno-
towego. „Nierodzinne” formy ycia wspólnotowego s  typowe dla ludzi 
doros ych  w  m odym wieku. Wielu m odych ludzi, wchodz c w doros e 
ycie, po opuszczeniu domu rodzinnego, zwleka z za o eniem rodziny lub 

nie zak ada jej wcale. Znaczne ró nice wyst puj  pomi dzy obszarami 
wiejskimi i miejskimi. Na terenach wiejskich 90% kobiet i 80% m czyzn 
y o w sta ym zwi zku. W miastach liczby te wynosz  odpowiednio: 66% 

i 50%. W ród m odych doros ych 60% m czyzn i 55% kobiet yje         
w zwi zkach nierodzinnych. 

Je eli chodzi o relacj  dzieci w stosunku do rzeczywisto ci rodziny, to 
nie uleg a ona znacz cej zmianie. Wi kszo  (73%) dzieci ma rodziców 
yj cych  w  ma e stwie i to w sytuacji, kiedy 38% dzieci przysz o na 
wiat w ma e stwie. Wiele par pobiera si  w pierwszych tygodniach lub 

miesi cach po urodzeniu dziecka. Wyd u a si  czas zamieszkiwania przez 
m odzie  w domu rodzinnym. Do 15 roku ycia u rodziców zamieszkuj  
praktycznie wszystkie dzieci. Nie jest rzadko ci  zamieszkiwanie dzieci   
z rodzicami a  do 30 roku ycia. Sytuacja ta okre lana jest terminem hotel 
mama. W wieku 24 lat po owa zamieszkuje u rodziców, a wieku 27 – 1/3. 
Podobne tendencje wyst puj  u kobiet, z tym e, w przypadku kobiet nie-
zam nych i bezdzietnych, 2/3 zamieszkuje u rodziców26. 

 
3. PROBLEMY RODZINY AUSTRIACKIEJ 

 
Pomimo tego, e od wielu lat z ró nych stron pojawiaj  si  sygna y, i  

rodzina austriacka znajduje si  w kryzysie, to jednak pozostaje ona nadal 

                                                 
25  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 28. 
26  Tam e, s. 33-34. 
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jedn  z najbardziej cenionych warto ci. Do chwili obecnej mo na wskaza  
na dwukierunkowo  zachodz cych zmian: 1) u atwienia w zawarciu ma -
e stwa  i  za o enia rodziny oraz 2) rezygnacja z tej mo liwo ci. ycie    

w rodzinie sta o si  rzeczywisto ci  dost pn  dla przeci tnego obywatela 
austriackiego w XX wieku. We wcze niejszym stuleciu instytucja ma e -
stwa i rodziny stanowi a swego rodzaju przywilej. Sytuacja ta wynika a    
z tego, e w ówczesnym spo ecze stwie  – w przewa aj cej mierze o ro-
dowodzie ch opskim – nie wszystkich by o sta  na za o enie rodziny. 
Obecnie nie jest zjawiskiem rzadkim wybieranie pozama e skich form 
ycia wspólnotowego i to w sytuacji, kiedy po o enie materialne nie sta-

nowi przeszkody. Wskazuje si , e jednym z motywów niezawierania 
ma e stwa jest funkcjonuj ca opieka socjalna. Dzieci nie stanowi , jak to 
mia o miejsce w przesz o ci, naturalnego zabezpieczenia staro ci rodzi-
ców. Zadanie to przej te zosta o przez pa stwo, co jednak nie oznacza, e 
rodzina nie pe ni takiej roli27.  

Jako oznaka kryzysu ycia rodzinnego traktowany jest wzrost ilo ci 
rozwodów. Wi kszo  rozwodów dotyka par, które nie maja dzieci lub 
których dzieci opu ci y ju  dom rodzinny. Zwi kszona ilo  rozwodów 
ma ró ne przyczyny. Do wiadczenie rzeczywisto ci rozwodu jako pewnej 
„normy” ycia spo ecznego powoduje, e wiele osób nie traktuje nieroze-
rwalno ci ma e stwa jako jego istotnej cechy. W sytuacji po czenia ta-
kiego nastawienia z wysokimi, nierzadko nieuzasadnionymi, oczekiwa-
niami wzgl dem partnera, konsekwencj  jest odrzucenie wysi ku, by 
zwi zek ma e ski prze ywaj cy kryzys utrzyma . Okazj  sprzyjaj c  
decyzji o rozwodzie jest finansowa niezale no  ma onków. 

Na zwi kszenie ryzyka rozwodu wp ywaj  te  inne czynniki. Zwi k-
szon  ilo  rozwodów obserwuje si  u par, które zawar y ma e stwo      
w wieku poni ej 20 lat. W czasie trwania ma e stwa ro nie ryzyko roz-
wodu, a nast pnie si  obni a. Szacuje si , e najwi cej par rozwodzi si     
w 2-4 roku ma e stwa. Osoby, które powtórnie zawar y ma e stwo a-
twiej podejmuj  decyzj  o jego rozwi zaniu. Podobn  sytuacj  obserwuje 
si  u osób pochodz cych z rodzin rozbitych. Czynnikiem hamuj cym ilo  
rozwodów jest posiadanie dzieci. Podobny wp yw ma posiadanie wspól-
nego mieszkania. Obserwuje si  ró n  ilo  rozwodów zale nie od wy-
znawanej religii. U katolików jest mniej rozwodów ni  u protestantów       
i osób nie deklaruj cych okre lonej przynale no ci konfesyjnej. Wi cej 
rozwodów jest w mie cie, ni  na wsi. 

Obecnie obserwuje si  zmian  subiektywnych motywów podejmowa-
nia decyzji o rozwodzie. W okresie wcze niejszym kobiety, które decy-
dowa y si  na podj cie takiego kroku, t umaczy y to, m.in. brakiem troski 

                                                 
27  Tam e, s. 9.20. 
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e strony m a, jego autorytatywnym zachowaniem, przemoc , alkoholi-
zmem czy niewierno ci . Obecnie jako powody wymienia si : problemy 
natury komunikacyjnej, brak zrozumienia, czu o ci a tak e kwestie o cha-
rakterze seksualnym. Na podobne problemy zwracaj  uwag  m czy ni. 

Rozwód ma negatywne konsekwencje dla rozstaj cych si  ma on-
ków. Stanowi on bolesny i obci aj cy proces, który jest naznaczony 
smutkiem, poczuciem osamotnienia, gniewem, z o ci , zw tpieniem i l -
kiem o przysz o , lecz tak e poczuciem wolno ci i wyzwolenia. Wi ksze 
problemy z odnalezieniem si  w nowej sytuacji maj  m czy ni. Wynika 
to z faktu, e w czasie ma e stwa piel gnuj  oni mniej intensywnie ni  
kobiety wi zi przyja ni. Rozwód wp ywa nie tylko na stan psychiczny 
rozwodz cych si , lecz tak e na ich zdrowie fizyczne. Obserwuje si  
wi ksz  zachorowalno  i umieralno  w ród rozwodników, ni  w ród 
osób w tym samym wieku, które yj  w ma e stwie, nie zawiera y ma -
e stwa lub owdowia y. 

Szczególnie mocno rozwód prze ywaj  dzieci, dla których stanowi on 
„zawalenie si  wiata”. Trudn  do zaakceptowania jest dla nich utrata 
osoby kochanej, istotnej dla poczucia bezpiecze stwa. Problemy prze y-
wane w domu przek adaj  si  nierzadko na funkcjonowanie dzieci w spo-
ecze stwie, szczególnie za  w rodowisku szkolnym, w tym na k opoty   

z nauk , odnalezieniem miejsca w klasie, nawi zaniem przyja ni itd. 
Okres kryzysu, jaki nast puje po rozwodzie, trwa do dwóch lat. Oko o 
trzech lat potrzebuj  dzieci, by znormalizowa a si  relacja wzgl dem ro-
dziców. Sposób prze ywania rozwodu zale y od wieku, w jakim znajduj  
si  dzieci. Na jego z agodzenie lub intensyfikacj  wp ywaj  metody wy-
chowawcze stosowane przez rodzica, przy którym pozostaje dziecko, wza-
jemna relacja rozwiedzionych rodziców, cz sto  i jako  kontaktów        
z rodzicem, któremu nie powierzono opieki nad dzieckiem. 

Konsekwencj  rozwodu jest samotne wychowywanie dzieci lub wy-
chowywanie ich w ramach nowego zwi zku. W Austrii wi cej jest samot-
nie wychowuj cych matek ni  ojców. Dzieci generalnie pozytywnie oce-
nia y tego typu dom, z tym, e niekiedy narzeka y,  i  w czasie tygodnia 
matki mia y dla nich za ma o czasu. Same matki ocenia y siebie bardziej 
krytycznie ni  dzieci, wskazuj c na niedostateczn  ilo  czasu, który by y 
gotowe po wi ci  dzieciom28. 

Rodzina, która powstaje w wyniku ponownego zawarcia ma e stwa 
przez osoby rozwiedzione, a wnosz ce do nowego zwi zku dzieci z po-
przedniego ma e stwa, okre lana jest w j zyku niemieckim przy pomocy 
terminu Patchworkfamilie29. W rodzinie tego typu wi ksze problemy 
                                                 
28  Tam e, s. 43.48-50. 
29  W terminie tym wykorzystane jest angielskie s owo patchwork, znacz ce  w j zyku 

polskim zlepek. Podkre laj c aspekt kontynuowania ycia rodzinnego u ywa si  
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ujawniaj  si  na linii macocha – pasierbowie, ni  ojczym – pasierbowie. 
Sytuacja ta jest wynikiem funkcjonuj cego w spo ecze stwie mitu o z ej 
macosze, popularnego w literaturze, np. w bajce o kopciuszku. Macochy, 
chc c udowodni , e jest inaczej, s  nierzadko nadopieku cze i w konse-
kwencji nie potrafi  nawi za  zdrowych relacji z pasierbami30. 

Oprócz problemów natury wewn trznej, rodziny typu patchwork maj  
problemy natury prawnej. Ich sytuacja nie jest w Austrii do ko ca uregu-
lowana. Wynika to z faktu, e nie ka da rodzina „patchworkowa” opiera 
si  o zwi zek, któremu partnerzy nadali charakter prawny przez zawarcie 
ma e stwa. Dla wielu jest to sytuacja wygodna z tego wzgl du, i  nieza-
legalizowanie funkcjonuj cego zwi zku nie skutkuje nowymi obowi z-
kami, np. utrzymania partnera. atwiej jest tak e rozwi za  kwestie zwi -
zane z dziedziczeniem. Brak legalizacji powoduje jednak, e zwi zek nie 
mo e korzysta  z  u atwie  przewidzianych dla zalegalizowanych zwi z-
ków ma e skich31. 

Aktualnym problemem, szczególnie dla m odych rodziców, jest pogo-
dzenie ycia zawodowego i rodzinnego. Ta kwestia od wielu lat jest wa -
nym tematem w ramach austriackiej polityki dotycz cej rodziny. Podkre-
la si  potrzeb  popierania gospodarki, pracodawców, po to, by relacje 

pomi dzy nimi a pracownikami nabra y charakteru bardziej „przyjaznego” 
wzgl dem rodziny32. 

 
4. POLITYKA AUSTRIACKA WOBEC RODZINY 

 
Rz d austriacki jest dumny z prowadzonej prorodzinnej polityki, która 

ujawnia si  mi dzy innymi w polityce podatkowej, dzi ki której poszcze-
gólne rodziny, zale nie od posiadanych dzieci, maj  mo liwo  pozyski-
wania dodatkowych rodków finansowych. 

Znawcy rodziny austriackiej podkre laj , e wielu postrzega j  podob-
nie, jak w przesz o ci czyniono to wzgl dem rodowiska naturalnego. 
Uwa ano, e dobra naturalne, takie jak powietrze czy woda s  darmowe    
i regeneruj  si  same. Tego typu rozumowanie doprowadzi o do nadwer -
enia zasobów naturalnych. Analogicznie ocenia si  wychowanie dzieci – 

jako spraw  nie wymagaj c  wi kszych nak adów, w tym tak e finanso-
wych. Przeciwnicy tego modelu my lenia podkre laj , e dzieci s  bogac-

                                                                                                                         
okre lenia Fortsetzungsfamilie, za  w odniesieniu do faktu, e dziecko otrzymuje 
przybranego rodzica – Stieffamilie.  Por.  L.  Wilk  i  in.,  Die Patchwork-Familie oder 
der die das Stief..., Ein Ratgeber für Familien und solche die es noch werden wollen, 
Wien 2001, s. 11. 

30  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 43. 
31  Tam e, s. 39.51. 
32  Tam e, s. 1-2. 
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twem ca ego spo ecze stwa, którego „wytworzeniem” obci ona jest w -
ska grupa spo eczna – rodzina. Sytuacja ta wymaga w a ciwej polityki, 
która wspiera aby i rekompensowa a wysi ek, jaki rodzice wk adaj          
w zrodzenie i wychowanie dzieci. Funkcjonuj ce rozwi zania  nie  s  do 
ko ca zadowalaj ce. Np. powa ne problemy maj  kobiety, które ze 
wzgl du na wychowanie dzieci nie pracuj  lub pracuj  na pó  etatu.        
W konsekwencji wiadczenia emerytalne, które otrzymuj , s  ni sze. Sza-
cuje si , e wychowywanie jednego dziecka wp ywa na obni enie emery-
tury w skali miesi cznej o ok. 70 euro33. 

W latach 90. XX wieku wzros o znaczenie polityki rodzinnej w Au-
strii. G ównymi jej autorami s  partie sprawuj ce w adz : Socjaldemokra-
tyczna Partia Austrii (niem. Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) 
i Austriacka Partia Ludowa (niem. Österreichische Volkspartei, ÖVP).      
Z polityk  rodzinn  wi e si  nie tylko sprawa dochodów, materialnego 
poziomu ycia rodziny, lecz tak e kwestie organizacji pracy oraz relacje 
pomi dzy p ciami w ramach ycia rodzinnego. Cech  charakterystyczn  
dla SPÖ jest u ywanie w odniesieniu do tematyki rodzinnej terminu „po-
pieranie rodziny” (niem. Familienförderung), w ramach którego rozumie 
si  m.in. dzia ania w dziedzinie ubezpieczenia spo ecznego i edukacji. 
Natomiast zdaniem ÖVP, popieranie rodziny powinno by  realizowane 
przede wszystkim przez wsparcie finansowe oraz u atwienia w sferze po-
datkowej34. 

Inaczej ni  np. w USA czy w Wielkiej Brytanii, polityka rodzinna sta-
nowi wa n  przestrze  polityki pa stwowej jako takiej. G ównym za o e-
niem jest stwierdzenie, e dzieci i rodzina nale  do sfery prywatnej, jed-
nak nie mog  by  traktowane jako sprawa prywatna, gdy  stanowi  one 
przedmiot zainteresowania e strony pa stwa  i  spo ecze stwa. Opinia ta 
zosta a poparta w 1992 roku przez austriacki Trybuna  Konstytucyjny, 
który odniós  si  do kwestii opodatkowania rodziny. Wskazano na nieuza-
sadnione zró nicowanie wsparcia finansowego dla rodzin. Bogatsze „ka-
rano” obni eniem wysoko ci tej e pomocy35. 

                                                 
33  Tam e, s. 2.55. 
34  Ww. ró nic  mo na dostrzec w ostatniej debacie politycznej nt. rodziny. Kieruj cy 

parti  ludow  Wolfgang Schüssel, zaproponowa  pakiet rodzinny, w ramach którego 
rodziny maj  otrzyma  ulgi finansowe. Np. proponuje si  darmowe przedszkola dla 
wszystkich czteroletnich dzieci, darmowe miejsca parkingowe dla m odych matek, 
przede wszystkim za  ni sze opodatkowanie rodzin. Josef Cap, przewodnicz cy so-
cjaldemokratów, deklaruje gotowo  do dyskusji, podkre laj c, e zaoszcz dzone    
w ramach ni szych podatków rodki finansowe nie powinny trafi  bezpo rednio do 
rodzin, lecz powinno si  je zainwestowa  w przedszkola i szko y. Informacja za Ö1 
Morgenjournal oraz Ö1 Abendjournal, z 22 pa dziernika 2007 roku. 

35  M. Schneider, Finanzwissenschaftliche Analyse der Teilinstrumente „Geldleistung“ 
und „eigenständige Sozialversicherung“, w: Kinderbetreuungsscheck: Modellen-
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Uregulowania dotycz ce rodziny znajduj  si  w ró nych dokumentach 
prawnych. Mo na tu wymieni  np. przepisy dotycz ce ma e stwa, ko-
deks cywilny i kodeks karny. Kwestie socjalne, a zwi zane z funkcjono-
waniem rodziny, regulowane s  w licznych partykularnych przepisach,    
w tym w kodeksie ubezpiecze  spo ecznych36. 

W konstytucji austriackiej nie ma zawartych uregulowa  dotycz cych 
ma e stwa i rodziny37. Próby zmiany tej sytuacji sko czy y si  niepowo-
dzeniem. Poniewa  Austria uzna a zapisy zawarte w Europejskiej Kon-
wencji Praw Cz owieka (EKPC), ma e stwo i rodzina uzyska y w Austrii 
prawne zabezpieczenie na poziomie równym konstytucyjnemu. Mia o to 
miejsce w 1959 roku. Potwierdzono prawo kobiet i m czyzn do zawarcia 
ma e stwa i w konsekwencji do za o enia rodziny38. Ka dy ma prawo 
oczekiwa , e jego rodzina b dzie traktowana z szacunkiem, przy czym 
odnosi si  to do rodzin opartych o zwi zek ma e ski, jak i do rodzin, 
które tworz  pozama e skie wspólnoty. W „europejskim rozumieniu”, 
pod poj ciem rodzina kryje si  zespó  relacji rodzice – dzieci, które kszta -
towane s  przez odpowiedzialno  za wychowanie i ochron  dzieci. Od-
nosz c si  do EKPC, Trybuna  w Strassburgu orzek , e samo powstanie 
wi zi biologicznej pomi dzy rodzicem i dzieckiem tworzy wspólnot , 
któr  nazywa si  rodzin , i to bez znaczenia, czy zawarty zostaje zwi zek 
ma e ski, czy te  nie. Czym  pozytywnym jest popieranie „tradycyj-
nych” rodzin, jednak nie mo e si  to odbywa  kosztem „niema e skich” 
rodzin. 

Przepisy uchwalane w Austrii w ostatnich latach mia y na celu ochro-
n  i popieranie spo ecznej jedno ci rodziny, bez wzgl du na to, czy rodzi-
ce yj  w ma e stwie, yj  osobno, czy s  rozwiedzeni. Podj to dzia a-
nia, których celem by o równe traktowanie dzieci, bez uzale niania tego 
traktowania od sytuacji w której znajduj  si  rodzice (ma e stwo, zwi -
zek niema e ski). W 1989 roku wprowadzono zakaz u ywania przemocy 
                                                                                                                         

twicklung und Analysen (Machbarkeitsstudie Kinderbetreuungsscheck), red.           
H. Schattovits, Wien 2000, s. 111. 

36  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 83. 
37  Jedynie w art. 10. par. 1 mo na znale  nast puj ca informacj  nt. rodziny: „Spraw  

federacji jest ustawodawstwo i wykonawstwo w nast puj cych dziedzinach: (…) po-
lityka ludno ciowa w zakresie, w jakim jej przedmiotem jest zapewnienie pomocy 
finansowej dzieciom i stworzenia równowagi obci e  w ró nych krajach w interesie 
rodziny”. Cyt. za Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii,  t um.  i  wst p 
P. Czarny, B. Nalezi ski, Warszawa 2004, s. 43. 

38  W art. 12 ww. konwencji, a zatytu owanym Prawo do zawarcia ma e stwa zawarto 
stwierdzenie: „M czy ni i kobiety w wieku ma e skim maj  prawo do zawarcia 
ma e stwa i za o enia rodziny zgodnie z ustawami krajowymi reguluj cymi korzy-
stanie z tego prawa”. Tekst konwencji zob. http://www.echr.coe. 
int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/Polish.pdf, (22. 
10.2007). 
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wzgl dem dzieci. W 1996 roku uznano, e  korzystanie  z  si y przez wy-
chowuj cych jest przestarza  metod  wychowania. Podkre lono, e wa -
ne jest respektowanie poszczególnych cz onków rodziny. 16 czerwca 1999 
roku, w wydanych przepisach dotycz cych ma e stwa i rozwodu, pod-
kre lono, e w ma e stwie niezb dne jest w a ciwe podzielenie obowi z-
ków, w tym tych zwi zanych z prowadzeniem domu, prac  zawodow       
i wychowaniem dzieci39. 

Niektóre z obecnie obowi zuj cych rozwi za  s  postrzegane, jako 
dyskryminuj ce. Przyk adowo, gdy ma onkowie nie wska , które na-
zwisko wybieraj , automatycznie jest nim nazwisko m czyzny. Podob-
nie, gdy rodzice maj  inne nazwiska, to dziecko otrzymuje nazwisko ojca. 
Oczekuje si  obecnie dowarto ciowania mocy decyzyjnej dzieci i m odo-
cianych w rodzinie. W tej materii znaczenie mia o to, e w 1992 roku Au-
stria ratyfikowa a oenzetowsk  Konwencj  o Prawach Dziecka z dn. 20 
listopada 1989 roku. Zobowi zania w niej zawarte odnosz  si  do rodziny 
i dzieci. M.in. stwierdzono tam, e „(…) rodzina jako podstawowa ko-
mórka spo ecze stwa oraz naturalne rodowisko rozwoju i dobra wszyst-
kich jej cz onków, a w szczególno ci dzieci, powinna by  otoczona nie-
zb dn  ochron  oraz wsparciem, aby mog a w pe nym zakresie wype nia  
swoje obowi zki w spo ecze stwie, uznaj c, e dziecko dla pe nego           
i harmonijnego rozwoju swojej osobowo ci powinno wychowywa  si      
w rodowisku rodzinnym, w atmosferze szcz cia, mi o ci i zrozumienia 
(…)”40. Austria, jako sygnatariusz dokumentu, jest wi c zobowi zana do 
zapewnienia ka demu dziecku fizycznego, psychicznego, duchowego, 
moralnego i spo ecznego rozwoju. 

 
ZAKO CZENIE 

 
Zamieszkuj c  w  Polsce,  mamy  mo liwo  obserwowania zmian za-

chodz cych w yciu spo ecznym, w tym tak e w jego wa nej sferze, jak  
jest rodzina. Po yteczne jest zapoznanie si  z sytuacj  rodziny w innych 
krajach Unii Europejskiej, której cz ci  jest polskie spo ecze stwo. Ze 
wzgl du na podobn  specyfik  – czynnik katolicki – interesuj cym krajem 
jest Austria. Pomimo e spo ecze stwo austriackie jest tolerancyjne – ak-
ceptuje ró nego rodzaju niema e skie wspólnoty ycia – to jednak nie 
oznacza to jednoczesnej krytyki instytucji ma e stwa i rodziny. Ich ocena 
zale y od osobistych do wiadcze  poszczególnych ludzi. Ci, którzy do-
wiadczyli zdrowo funkcjonuj cego ma e stwa i rodziny, oczekuj , e 

                                                 
39  Österreichischer Familienbericht…, dz. cyt., s. 85-86. 
40  Konwencja o prawach dziecka, http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=53, 

(23.10.2007). 

 94



A. Romejko, Sytuacja rodziny… 

b d  one dowarto ciowane. Osoby bez takiego do wiadczenia, nie wyra-
aj  szczególnych oczekiwa  w tej kwestii. 

Oceniaj c ycie rodzinne w Austrii, nie mo na ograniczy  si  jedynie 
do rodzin „tradycyjnych”. ycie wspólnotowe funkcjonuje w innych for-
mach, które jednak e wzgl du na brak uregulowa  prawnych, niekiedy 
trudne s  do cis ego okre lenia. Taki stan jest okazj  do krytykowania 
austriackich polityków, co jednak nie jest w pe ni  s uszne. Wielu doro-
s ych wiadomie decyduje si  na tworzenie niezalegalizowanych zwi z-
ków, gdy  daje to im swobod  w ich rozwi zywaniu, bez ponoszenia 
wi kszych konsekwencji. Dobro dzieci powoduje jednak, e czym  po-
trzebnym s  konkretne dzia ania w tej kwestii. Rodzina nie jest traktowana 
w Austrii jako sfera ycia prywatnego. Dostrzega si  jej spo eczn  rol        
i dlatego te  podejmuje si  kroki, by wesprze  j  w wype nianiu jej zada . 
Ich realizacja wygl da ró nie. Ludowcy chc , by rodki materialne, pozy-
skane dzi ki fiskalnym u atwieniom, rodzice mogli wykorzysta  wed ug 
w asnego uznania. Socjaldemokraci preferuj  dotowanie instytucji, które 
wspieraj  rodzin  w procesie wychowania – przedszkoli i szkó . Do pra-
codawców apeluje si  o „przyjazne” wzgl dem rodziny relacje. 

Zmiany dokonuj ce si  w austriackiej rodzinie s  powolne. Nie mamy 
do czynienia z „dramatycznym zwrotem”. Prognozuje si , e utrzymaj  
si  w najbli szych latach trendy, które ju  s  zauwa alne:  
1. pog bianie si  rozziewu pomi dzy szukaj cymi realizacji osobistej   

w yciu rodzinnym i w yciu zawodowym; nie b dzie to typowe dla 
wszystkich, lecz dla okre lonych rodowisk, np. akademickiego; 

2. cz stsza obecno  „alternatywnych” form ycia wzgl dem rodziny 
tradycyjnej; nie zast pi  jej  one,  lecz b d  wyst powa  z regu y jako 
swego rodzaju faza przej ciowa w ród m odszych rodziców, zamiesz-
kuj cych na terenach zurbanizowanych; 

3. zmniejszanie si  znaczenia wi zów pokrewie stwa na rzecz wi zów „z 
wyboru”, a trwaj cych do momentu rozwi zania zwi zku. 

 
 
 

Zusammenfassung 
 
 

DIE LAGE DER FAMILIE IN WESTEUROPA AM BEISPIEL VON ÖSTERREICH 
 

Heutzutage beschäftigen sich zahlreiche Forscher, sowie politische, 
soziale und religiöse Aktivisten mit der Frage der Familie in Österreich. 
Die Familie wird als die Institution bewertet, die für die Lage der moder-
nen Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Für die aus Polen stammenden 
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Wissenschaftler stellt die österreichische Familie ein interessantes For-
schungsobjekt dar, weil Österreich und Polen ähnlich sind. Die Mehrheit 
(74%) der Österreicher ist katholisch. Obwohl die Österreicher eine mo-
derne Gesellschaft bilden, schätzen sie die traditionellen Werte, zu denen 
auch die Familie zählt, sehr. 

Die Familie wird auf verschiedene Art und Weise definiert. Nach der 
„klassischen“ Definition wird sie als eine Gemeinschaft von Vater, Mut-
ter, Kindern und weiteren Verwandten verstanden. Sie wird auch als die 
Gemeinschaft von den Menschen, die sich um die anderen kümmern, be-
zeichnet. Die Art und Weise, wie man die Familie definiert, ist mit der 
Lebenserfahrung der Definierenden verbunden. Für die, die in einer ge-
sunden Familie heranwuchsen bzw. leben, hat sie eine große Bedeutung. 
Für die Menschen, die keine besondere Erfahrung mit dem Familienleben 
haben, ist die Familie nicht relevant. 

Heutzutage gibt es in Österreich drei Familientypen: 1. „traditionelle“ 
Familien, die oft als Kernfamilien bezeichnet werden; 2. nichteheliche 
Gemeinschaften; 3. Gemeinschaften, die im Rahmen von zwei getrennten 
Haushalten funktionieren und die mit den englischen Worten living apart 
together bezeichnet werden. Die Zahlen über die österreichischen Famili-
en betrachtend kann man sagen, dass wir mit einem Wandel und keinem 
Umbruch zu tun haben. Obwohl die nichtehelichen Formen des Zusam-
menlebens akzeptiert werden, wird die Kernfamilie nach wie vor sehr ge-
schätzt. 

Im österreichischen Bundes-Verfassungsgesetz ist die Institution der 
Familie nicht verankert. Es gibt aber andere Gesetze, die die Familie auf 
eine hohe Position stellen. Die österreichischen Politiker betonen ständig, 
dass das Wohl der Familie für sie wichtig ist. Sie fordern die Unterstüt-
zung des Familienlebens. Wie die Familie unterstützt werden soll, das 
verstehen sie unterschiedlich. Für die Österreichische Volkspartei wird die 
günstige Besteuerung zum wichtigen Faktor der Familienpolitik. Der Mei-
nung der ÖVP nach sollen die Familien selbst entscheiden, was sie mit 
dem durch die niedrige Besteuerung ersparten Geld machen wollen. Die 
Sozialdemokratische Partei Österreichs bevorzugt eine andere Lösung. Die 
SPÖ will nämlich, dass man die Institutionen, die für den Erziehungspro-
zess wichtig sind, wie z.B. Kindergärten und Schulen, mit den ersparten 
Finanzmitteln unterstützt. 

Obwohl im Alltag der österreichischen Familien ständige Veränderun-
gen beobachtet werden, haben sie jedoch keinen revolutionären Charakter. 
Es wird prognostiziert, dass die schon heute sichtbaren Trends sich in den 
kommenden Jahren entwickeln werden. 
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