
Reagowanie na (de)demokratyzację w ASEAN: strategie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w czasach autokratyzacji 

 

 

Promowanie demokracji przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego (civil society 

organisations, CSOs) są przedmiotem wielu badań. Większość z tych badań wyjaśnia w jaki 

sposób organizacje pozarządowe wpływają na procesy demokratyzacji czy jak kształtowana 

jest ich partycypacja w organizacji rządowej, np. jak organizacje rządowe regulują dostęp do 

siebie i możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Moje badania są 

zainspirowane tymi pracami, ale głównym celem jest zbadanie relacji między organizacją 

rządową a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego poprzez zbadanie jakie strategie są 

implementowane przez CSOs i na ile świadomie są stosowane, aby zmaksymalizować swój 

wpływ na organizację rządową oraz jak zmieniają się te strategie w odpowiedzi na 

pogłębiające się procesy de-demokratyzacji. Badanie wykorzystuje przypadek 

Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).  

 

Celem projektu jest przeanalizowanie sposobu postrzegania współpracy przez obie strony z 

naciskiem na znaczenie CSOs: (1) z punktu widzenia organizacji rządowej: w jaki sposób 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego są angażowane we współpracę z organizacją i jak 

postrzegane są ich role, jakie strategie wykorzystują, aby ograniczać i zarządzać wpływem 

CSOs; (2) z punktu widzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego: jak oceniają swój 

wpływ na organizację i jak różne formy współpracy zmieniają ich wiedzę o organizacji, czy i 

na ile świadomie CSOs wykorzystują określone strategie, aby zwiększać swój wpływ na 

stowarzyszenie i ją demokratyzować.  

 

Takie ujęcie badań pozwoli odpowiedzieć na dwa główne pytania badawcze projektu: w jaki 

sposób organizacja pozarządowe wpływają na organizację rządową w kontekście jej 

demokratyzacji i liberalizacji oraz jak dostosowują swoje działania w czasach autokratyzacji. 

 

Badanie wykorzystuje nowe dane, które zostaną zebrane na potrzeby projektu – wywiady z 

politykami i pracownikami ASEAN oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

działającymi zarówno przy ASEAN, jak i niezaakceptowanymi przez tę organizację ze 

względów politycznych, ale które tworzą tzw. spotkania towarzyszące (created spaces). 

Ujęcie porównawcze, tzn. badające zarówno CSOs zaakceptowane i niezaakceptowane przez 

ASEAN, pozwala na zweryfikowanie czy kontrolowanie działań organizacji pozarządowych 

rzeczywiście przynosi korzyści (i jakie) samej organizacji rządowej oraz jakie są różnice w 

strategiach przyjmowanych przez te organizacje.  

 

Projekt podejmuje ważny temat dotyczący tzw. procesów otwierania się organizacji 

rządowych na współpracę z podmiotami transnarodowymi, ale w sposób najczęściej 

politycznie kontrolowany lub nieszczery (insincere commitments), a także uwzględnia 

aktualny kryzys demokracji. Z tego powodu wyniki badań mogą mieć znaczenie zarówno dla 

decydentów politycznych, jak i przede wszystkim samych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego.  
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