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European Society on Family Relations (rok powstania - 2002) jest interdyscyplinarn organizacj naukow . Zrzesza badaczy, którzy zajmuj si badaniami nad rodzin i nad relacjami w rodzinie. Jej celem jest koordynowanie
rodowisk naukowych Europy oraz organizowanie kongresów, które maj s uy wymianie naukowej.
Konferencje organizowane przez European Society on Family Relations
dotycz przede wszystkim domeny psychologii, socjologii, demografii, medycyny, prawa. Kongres odbywa si co dwa lata, a organizatorami s o rodki naukowo-badawcze w ró nych krajach Europy.
Tym razem wspó organizatorami, wraz z European Society on Family Relations (ESFR), byli: Norvegian Social Research (NOVA) i Institute for Social
Research (ISF) w Oslo. Tematem przewodnim kongresu by y kwestie dotycz ce rodziny w zmieniaj cej si wspó czesnej Europie. Akcent po o ony zosta
na wyzwania, konflikty i profilaktyk rodziny. Program kongresu obejmowa
wyk ady plenarne, sympozja i indywidualne sesje plakatowe.
Podczas ceremonii otwarcia kongresu wyk ad inauguracyjny wyg osi prof. Camillo Regalia (Universita Cattolica di Milano/president ESFR). Profesor Regalia rozwa a problem rodziny we wspó czesnej Europie na tle dziej cych si
przemian spo eczno-kulturowych. Podkre li , e idealnym rodowiskiem rozwoju wszystkich cz onków rodziny jest rodzina, któr tworzy heteroseksualny zwi zek kobiety i m czyzny powi zany genetycznie ze swoim dzieckiem
(dzie mi).
Sesja plenarna w pierwszym dniu kongresu zatytu owana by a Rodzina
w zmieniaj cej si Europie. Wyk ad wyg osi a prof. Susan Golombok (Director,
Centre for Family Research, Cambridge University) – New families, old values:
Parenting and child development in families created by assisted reproductive technologies. Moderatorem sesji plenarnej by prof. Camillo Regalia (Universita
Cattolica di Milano/president ESFR).
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W drugim dniu kongresu odby y si dwie sesje plenarne. Pierwsza z nich
dotyczy a problematyki migracji. W ramach tej sesji wyk ady wyg osili: Albert Kraler (International Centre for Migration, Vienna) – Migrant Families,
Gender and Generations – A European Family Policy perspective i prof. Claudine Attias-Donfut (Centre Edgar-Morin, L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris) – Transition to retirement and aging in the immigrant population.
Druga sesja plenarna dotyczy a zagadnienia Dzieci i opieka. Wyk ady wyg osili:
prof. Lieselotte Ahnert (University of Vienna) – The importance of close relationships for Early development and Beyond: A specific view on today’s public child
care i prof. Edward Melhuish (Director, Institute for the Study of Children,
Families & Social Issues. Birkbeck, University of London) – Early Years and
longer-term development.
W trzecim dniu obrad odby a si sesja plenarna, która zatytu owana by a
Nowa metodologia? Wyk ady plenarne wyg osili: prof. Meinrad Perrez (University of Fribourg, Switzerland) – New medias as tool for psychological prevention in the
family: Current status and perspectives i prof. Jennifer Mason (University of Manchester) – Encounters, affinities and relationalities: why we need inventive methods.
Podczas kongresu zorganizowano 6 sympozjów i jedn sesj plakatów indywidualnych. Odby o si tak e forum dyskusyjne dotycz ce perspektywy
etycznej dla nowych strategii rozrodczych. W dyskusji wzi li udzia : prof. Susan Golombok (Cambridge University), prof. Rosa Rosnati (Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan), dr Olga Tkach (Centre for Independent Research
St.Petresburg), dr Heidi Fjeld (University of Oslo), dr Ian Curry-Sumner
(Voorts Legal Services, Utrecht). Dyskusj poprowadzi a prof. Marit Melhuus
(Departament of Social Anthropology, University of Oslo).
Problematyka sympozjów by a bardzo ró norodna. Dotyczy a takich zagadnie jak: wzory kohabitacji w krajach Europy, przepisy prawne dotycz ce
opieki nad dzie mi w Europie, dziadkowie w Europie – kontrasty, zmiany
i ci g o , p odno i spo eczne znaczenie dzieci, rodzicielstwo i szko a, wychowywanie i rodzicielstwo, co si dzieje wewn trz rodzin?, wielokrotne rodzicielstwo, rekonstrukcja rodziny w warunkach globalizacji, godzenie pracy
i rodziny oraz równo ze wzgl du na p e , ycie rodzinne w rodzinach po
rozwodzie, rodzina i wi , relacje rodzinne i dobre samopoczucie w rodzinach adopcyjnych, ojcostwo, badania nad relacjami – refleksje metodologiczne, relacje intymne, mediacje rodzinie, relacje: dzieci – rodzice.
Jak wynika z powy szego opisu, konferencja pozwoli a uczestnikom na zapoznanie si z ró norodnymi istotnymi problemami zwi zanymi z rodzin na
tle wspó czesnych przemian, a tak e z zagadnieniami z pogranicza psychologii rodziny, psychologii rozwoju cz owieka i socjologii, prawa i medycyny, demografii i etyki. Konferencja umo liwi a tak e interesuj c wymian my li,
idei oraz informacji na temat bada dotycz cych szeroko rozumianej proble-
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matyki rodziny. Oprócz bezpo rednich korzy ci intelektualnych da a ona take uczestnikom mo liwo nawi zania kontaktów naukowych, wspó pracy,
a tak e integracji akademickich rodowisk Europy.
Alicja Kalus

