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OD REDAKTORA

Czy Polska jest kobietą?
KONRAD NIKLEWICZ

Polki chcą państwa, które pomoże im godzić wychowanie dzieci z pracą i osobistym rozwojem.
Polki nie chcą państwa, w którym religijne nakazy
sterują życiem. Ich narastający bunt może okazać
się silniejszy niż jakikolwiek spór partyjny.

więtnastoletniej Nikoli, licealistce z Lęborka. Choć tak
wiele je dzieli, zwłaszcza życiowe doświadczenie, obie
poszły protestować.
Zrobiły to też kobiety, które deklarują się jako wierzące, praktykujące katoliczki. Okazuje się – jak tłumaczy
Dominika Kozłowska – że postulaty feministyczne mogą
iść w parze z głęboką wiarą. Coraz więcej Polek katoliczek uważa, że regulacje dotyczące ochrony życia muszą
tak samo chronić dziecko, jak i matkę, jej życie. Dziś Polki
myślą jak feministki, choć niekoniecznie za feministki się
uważają.

Czy Polska jest kobietą? Gramatyka sugeruje, że tak.

Kobiety wiedzą, jakiej Polski chcą. W ich wymarzo-

Jednak praktyka mówi coś innego, w dodatku więcej

nym kraju młode i nieco starsze matki są pewne, że ich

jest w Polsce mizoginów niż mężczyzn sprzyjających

dzieci będą miały opiekę w żłobku, przedszkolu lub

kobietom. Polska AD 2017 nie tylko zdaje się kobiet nie

szkole, by one w tym czasie mogły wrócić do pracy,

Z każdym rokiem ideowe wpływy Kościoła
na prywatne życie obywateli są coraz potężniejsze.
dostrzegać. Ona ich wręcz nie lubi. Powierzchowne ge-

rozwijać się i zarabiać. Zarabiać tyle samo, co mężczyźni,

sty – kwiatek na 8 marca i cmoknięcie w rękę przy powi-

za taką samą pracę – co dziś nie jest oczywiste. Jak pisze

taniu – myli z szacunkiem, polegającym na pomaganiu

Marzena Haponiuk, dziś zarobki kobiet bywają niższe

kobiecie w życiu i realizowaniu ambicji. Dzisiejsza Polska

nawet o 20 procent!

zaczyna dusić kobiety, skazuje je na gorszą pozycję
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Przyjazna kobietom Polska nie stworzy się sama.

w społeczeństwie. Polki to widzą i zaczynają odrzucać.

Zmianę musimy zacząć tam, gdzie jest najtrudniej-

Czarny Protest, który w marcu 2017 roku zmobilizował

sza: w nas, w społeczeństwie. Gigantyczną pracę

setki tysięcy kobiet w całym kraju, to wyraźny sygnał, że

domową do odrobienia – dosłownie domową! – mają

złość zaczyna jednoczyć kobiety z różnych środowisk,

mężczyźni, partnerzy Polek. Muszą wziąć na sie-

miejsc i poglądów. Pisze o nich w tym numerze „Instytu-

bie większą niż obecnie część wysiłku związanego

tu Idei” Renata Kim. Opowiada między innymi o Jolancie,

z wychowaniem dzieci. Jeśli tego nie zrobią, nic nie

pięćdziesięciosiedmioletniej matce trzech córek i babci

powstrzyma demograficznej katastrofy, nie pomoże

sześciorga wnucząt, Ślązaczce od pokoleń, oraz o dzie-

żaden program 500+.

Czy Polska jest kobietą?

Instytucje państwowe mogą Polakom w tym pomóc,

chłopcy są od ważniejszych spraw, na przykład budo-

by nie powiedzieć: popchnąć ich we właściwym kierun-

wania zamku. Dziewczynkom pozostaje zabawa lalkami

ku. Zacząć by należało od reformy urlopów macierzyń-

i garnkami w minikuchni – ostrzega Anna Mateja. Na

skich. Roczny urlop, choć wprowadzany z myślą o ro-

zmarnowanym potencjale kobiet tylko tracimy. Niestety,

dzinach, dla wielu kobiet stał się pułapką utrudniającą

ta krótkowzroczność ma historyczne korzenie: dwudzie-

powrót do pracy. Wyjaśnia to między innymi Aleksandra

stoczteroletnia Maria Skłodowska starała się o posadę

Kaniewska. Pracodawcy przestaną unikać zatrudniania

asystentki w katedrze fizyki Uniwersytetu Jagiellońskie-

młodych kobiet (lub przestaną oferować im gorsze

go. Oczywiście jej nie dostała. Wyjechała z Krakowa, bo

warunki), jeśli zrozumieją, że nie ma żadnej różnicy, że

szansę miała na paryskiej Sorbonie.

także mężczyźni na pewno znikną z firmy na pół roku,

Osobny, duży wkład w budowę kultury nierówności

bo urlop został podzielony na dwie równe części, do

mają media i kultura masowa. Pisze o tym Agnieszka Ru-

obowiązkowego wzięcia przez mamę i tatę. Wymuszenie

cińska. Odnotowuje jakże wiele mówiącą ciekawostkę:

zmian poprzez narzucenie ich z góry może być koniecz-

na 3206 mężczyzn, którzy między kwietniem 2014 roku

ne także w innej sferze społecznej aktywności – polity-

a marcem 2015 roku uczestniczyli w programach publi-

W państwie rządzonym przez PiS nawet te Polki,
które wcześniej ignorowały politykę, zrozumiały,
że już dłużej nie mogą pozostawać obojętne.
ce. Jak gorzko konkluduje Małgorzata Fuszara, naiwne

cystycznych, przypadło w tych samych programach 493

okazało się czekanie, aż polska polityka sama z siebie

kobiet. Ponad sześć razy mniej! A przecież w Polsce żyje

wygeneruje równość płci.

więcej kobiet niż mężczyzn. (Nie chcąc popełniać tego

Oczywiście potrzebnych zmian jest znacznie więcej.
Autorki, które gościmy w tym numerze „Instytutu
Idei”, opisują wiele twarzy ekonomicznej i społecznej

samego błędu, „Instytut Idei” do debaty o (s)prawach
Polek zaprosił przede wszystkim autorki).
Jest jeszcze jeden czynnik cementujący nierówno-

dyskryminacji kobiet w obecnej Polsce. Janina Petelczyc

ści w Polsce, o którym nie sposób nie wspomnieć. To

zwraca uwagę, jak mało kobiet w Polsce pracuje na kie-

tradycja pielęgnowana przez Kościół rzymskokatolicki.

rowniczych stanowiskach, choć przecież są zazwyczaj le-

Podkreślmy: tradycja, nie wiara. Patriarchalna, andro-

piej wykształcone od mężczyzn. Z kolei Kasia Gola pisze

centryczna. Jak pisze Joanna Solska, z każdym rokiem

o stereotypie, z jakim zderzają się studentki z kierunków

ideowe wpływy Kościoła na prywatne życie obywateli

technicznych, protekcjonalnie traktowane nawet przez

są coraz potężniejsze. Profesor Bogdan Chazan i jego

rówieśników z branży.

podejście do kobiet, dalekie od miłosierdzia, to tylko

Czarny Protest pokazał siłę spontanicznych akcji. Ale
żeby przeprowadzić potrzebną zmianę, rozpisaną na

jeden z wielu symboli.
Zbyt długo udawaliśmy, że kobiety nie są w Polsce

wiele lat, konieczne są też działania zorganizowane, ta-

dyskryminowane. Są, i to praktycznie na każdym kroku.

kie jak rozwijający się od lat Kongres Kobiet. Pisze o nim

Polki zaczynają budzić się z letargu, dostrzegać wy-

Dorota Warakomska.

raźniej to, co uwierało je przez kolejne dziesięciolecia

Katalizatorem zmiany, a w przyszłości cementem no-

III RP. To, jak kobiety, bez względu na dzielące je różnice,

wego ładu, powinna być edukacja. Inna niż obecna, bo

zaczynają postrzegać swoją rolę w społeczeństwie i ro-

ta, której dziś podlegają polskie dzieci, od najmłodszych

dzinach, to, czego oczekują, może się okazać znacznie

lat tylko wzmacnia stereotypowe postrzeganie kobiet.

silniejszym spoiwem niż jakiekolwiek „-izmy” – taki

Przyzwolenie na dyskryminację zaczyna się niewin-

wniosek wysnuła Anna Dryjańska. Zauważa też, że dziś,

nie, już w przedszkolu, gdzie dziewczynki uczą się, że

w państwie rządzonym przez PiS nawet te Polki, które
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wcześniej ignorowały politykę, zrozumiały, że już dłużej

przedstawia nowe elementy programu PO adresowane

nie mogą pozostawać obojętne, bo rządzący szykują im

do kobiet.

XXI-wieczny odpowiednik średniowiecza. Ponawiane

Politycy muszą zrozumieć, jak ważne są polityczne

próby zaostrzenia przepisów aborcyjnych, nieukrywane

emocje i wybory kobiet. Jak zauważa Michał Zieliński,

lekceważenie konwencji antyprzemocowej – o których

dostępne dziś badania dowodzą, że to właśnie Polki,

pisze Małgorzata Druciarek – to najbardziej widoczne

bardziej niż Polacy, są obrończyniami zasad liberalnej

znaki. Jest ich dużo więcej. Paweł Kubicki ostrzega przed

demokracji. To one mocniej niż mężczyźni sprzeciwiają

dominującą w PiS filozofią „familializmu” – wizji, w której

się autorytarnym zapędom PiS, także w sprawach, któ-

naczelną rolą kobiety jest rodzić dzieci i wychowywać je

rych nikt nie nazwałby „kobiecymi”.

w domu. A mężczyzna niech zarabia.
Największa siła antypisowskiej opozycji, Platforma
Obywatelska, zdaje się wyciągać wnioski z narastają-

Może się okazać, że demokratyczną Rzeczpospolitą,
tę samą, która tak długo ignorowała potrzeby kobiet,
właśnie one, kobiety, uratują.

cej fali kobiecego buntu. Małgorzata Kidawa-Błońska

Konrad Niklewicz – zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego
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POLKI
A SPOŁECZEŃSTWO

Z gruntu
feministyczne postulaty
RENATA KIM

Po „czarnych protestach” już wiadomo, że Polki myślą
jak rasowe feministki. Większość naszych rodaczek
– zarówno dziewczyny, młode matki, jak i babcie
– doskonale wie, czego chce od państwa. I równie
dobrze wie, czego sobie nie życzy. Nie ma znaczenia,
że tuż za nimi kroczą kobiety, którym bliżej jest do
ojca Rydzyka i białych marszów organizowanych
w proteście przeciwko czarnym.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Jolanta Jackiewicz, Ślązaczka od pokoleń, mająca 57 lat, trzy córki
i sześcioro wnucząt, wcześniej angażowała się politycznie. Ale nigdy jej się to nie zdarzyło, a już na pewno nie
organizowała demonstracji, nie zagrzewała nikogo do
protestów.
Zaczęła w październiku. Wkurzyła się, kiedy Prawo
i Sprawiedliwość wyrzuciło do kosza projekt liberalizujący
ustawę aborcyjną, a zaczęło procedować niezwykle restrykcyjny projekt Ordo Iuris, który przewidywał wsadzanie do więzienia zarówno kobiet, które dokonały aborcji,
jak i lekarzy, którzy im w tym pomogli. Jackiewicz z córką
zorganizowały więc w Rybniku „czarny protest”. Nie było
łatwo, bo to małe miasto, człowiek nie jest tu anonimowy
jak w Warszawie czy Krakowie. A trzeba było ujawnić

8 marca 2017 roku w Rybniku Jolanta Jackiewicz

w sprawie kobiet, czyli na forsowanie całkowitego zakazu

i wzywała kobiety, by stanęły obok niej w imię godności,

aborcji (Jackiewicz jest przekonana, że politykom PiS wła-

wolności i równości. Żeby zaprotestowały przeciwko

śnie o to chodzi), na decyzję, że antykoncepcja awaryjna,

pogardzie i przemocy, przeciwko łamaniu praw, które ko-

czyli pigułka „dzień po”, znowu będzie na receptę, no

bietom się przynależą. Przeciwko wszelkiej dyskryminacji.

i jeszcze na rezygnację z dofinansowania in vitro.

Jackiewicz zakończyła swoje przemówienie po

Co gorsza – uważa Jackiewicz – w każdej chwili można

śląsku: „My som solą tej ziemi. My som skałom. My

się spodziewać kolejnego pomysłu ograniczającego pra-

som łogniem i wodom, i luftym. I żodyn rzond, żodyn

wa Polek. Bo że będą kolejne, nie ma wątpliwości. Dlatego

farorz, żodyn polityker nie bydzie nom godoł – a już tym

założyła w Rybniku kilkunastoosobową grupę. Nazwali się

bardzij nakozywoł – jak momy przoć, wychowywać, kaj

„Niezasypialni”, bo ich zdaniem czasy nastały takie, że nie

momy i z kim chodzić…. Bo my wiymy!!!” (My jesteśmy

wolno spać, trzeba czuwać.

solą tej ziemi. My jesteśmy skałą. My jesteśmy ogniem
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twarz, jasno pokazać swoją niezgodę na to, co rząd robi

stała na scenie na placu Jana Pawła II, tuż przy bazylice,

Takich kobiet jak Jolanta Jackiewicz są w całym kraju

i wodą, i powietrzem. I żaden rząd, żaden ksiądz, żaden

tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy. 8 marca wyszły na

polityk nie będzie nam mówił – a tym bardziej nakazy-

ulice blisko stu polskich miast i się policzyły. Ale także

wał – jak mamy kochać, wychowywać, jak się prowa-

pokazały, że nie życzą sobie, by ktoś im mówił, jak mają

dzić… Bo my wiemy!).

żyć, w co wierzyć i jakim wartościom hołdować. By ktoś

Z gruntu feministyczne postulaty

ograniczał im wolność, zabierał z trudem zdobyte i wciąż
tak nieliczne przywileje.
Tego dnia Polki pokazały również, czego chcą od

Wszystko to są z gruntu feministyczne postulaty.
Można by oczywiście uznać, jak natychmiast po
8 marca zrobili to politycy PiS i przyklaskujący im

rządu. Niosły te postulaty na sztandarach, banerach,

zawzięcie prawicowi dziennikarze, że protestowały

ręcznie rysowanych kartonowych plakatach. Krzyczały,

nieliczne grupki radykalnych feministek, którym

że domagają się pełni praw reprodukcyjnych: utrzyma-

bliska jest cywilizacja śmierci, które bezwstydnie

nia standardów opieki okołoporodowej (i nie zgadzają

przyznają się, że chciałyby mordować swoje nienaro-

się, by decydował o nich osławiony profesor Chazan),

dzone dzieci, i jeszcze innym dają takie prawo. Można

dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i za-

by tak uznać, gdyby nie to, że 8 marca Polki wyszły

biegów sterylizacji, do bezpiecznego przerywania ciąży,

na ulice blisko 100 miast – nie tylko tych najwięk-

dofinansowania in vitro i badań prenatalnych najnowszej

szych i średnich, ale także niewielkich, jak Gołdap,

generacji.

Giżycko, Czarnków. Takich, w których pokazywanie

Żądały wdrożenia i stosowania konwencji an-

swojej twarzy to akt odwagi i determinacji, symbol

typrzemocowej, a także przesunięcia finansowania

gotowości do poniesienia konsekwencji za głoszenie

budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się

feministycznych i wolnościowych postulatów.

walką z przemocą domową, bezwzględnego ścigania

Bo Ogólnopolski Strajk Kobiet – wbrew temu, co

jej sprawców, podobnie jak gwałcicieli. I ścigania mowy

chcieliby nam wmówić politycy PiS i zawzięcie im przy-

nienawiści, którą uznają za źródło przemocy.

klaskujący prawicowi dziennikarze – nie był protestem

Na sztandarach, banerach i plakatach widniał też

antyrządowym. To był protest kobiecy, z całkowicie

postulat poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. Organi-

feministycznymi postulatami, podobnymi do tych,

zatorki i uczestniczki marszu rozpisały go na konkretne,

jakie tego samego dnia, o tej samej porze, skandowały

W każdej chwili można się spodziewać kolejnego
pomysłu ograniczającego prawa Polek.
od lat niezałatwione kwestie: emerytur dla kobiet, które

kobiety na całym świecie. W Polsce czyniły to może tylko

większość życia spędziły w domu, pracując nieodpłatnie

nieco głośniej i z większą determinacją, bo też praw

na rzecz swoich rodzin; realnej, a nie udawanej pomocy

zdobyły mniej, za to groźba ich utraty za czasów rządów

dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi; skutecznego

polityków PiS, zbyt blisko zblatowanych z Kościołem

ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników

katolickim, znacznie wzrosła.

alimentacyjnych. Wreszcie, domagały się równości płac,
bez względu na płeć.

8 marca w tych wszystkich dużych, średnich i całkiem
małych miastach protestowały nie tylko radykalne femi-

No i jeszcze żądanie, by Polska była państwem wol-

nistki i rasowe aktywistki, takie jak Marta Lempart, która

nym od zabobonów. Żeby władze zapewniły wszystkim

po raz pierwszy wyprowadziła Polki na ulice 3 paździer-

uczniom rzetelną edukację seksualną, ale także edukację

nika, w Czarnym Proteście, a teraz skrzyknęła dziewczyny

szkolną zgodną z najnowszą wiedzą naukową, a nie

z całego kraju. Wszystkie je zna z internetu, a jest ich tak

czyimiś przekonaniami religijnymi. Żeby zlikwidować tak

dużo, że nie potrafi ich zliczyć. Protestowały babcie, takie

zwaną klauzulę sumienia dla lekarzy, aptekarzy i nauczy-

jak Jolanta Jackiewicz, matki, ale także całkiem młode

cieli. Żeby przenieść lekcje religii ze szkół z powrotem do

dziewczyny, jak licealistka Nikola Jóźwikowska z Lęborka,

parafii i żeby płacił za nie, jak dawniej, Kościół. I żeby po-

dzięki której tamtejsze Dziewuchy Dziewuchom trzymają

wstała niezależna komisja do spraw pedofilii w Kościele,

się razem. Choć Nikola ma niespełna 19 lat, w paździer-

a sprawcom i osobom, które ich kryły, wymierzano

niku razem z mamą zorganizowała Czarny Poniedziałek.

bezwzględne kary.

Za własne pieniądze wydrukowały ulotki, roznosiły je

Z gruntu feministyczne postulaty
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wieczorami, a za nimi jak cień kroczyli ludzie z kon-

płody, które nie mają szansy na przeżycie. Nie są gotowe

kurencyjnego białego protestu. Nazywali je czarnymi

poświęcić prawie całego życia na opiekę nad niepełno-

myszkami, morderczyniami.

sprawnym dzieckiem i nie chcą być przez to oskarżane

8 marca protestowała też trzydziestopięcioletnia
Lana Dadu, Litwinka mieszkająca w Krakowie, która
została nawet polską łączniczką na kraje wschodnie.

o egoizm. I tak już uwierzyły, bo przez lata im to wmawiano, że przerywając ciążę, zabijają dziecko.
Za to wszystkie chcą od polityków i od państwa ta-

A przecież ona też nigdy wcześniej nie udzielała się

nich żłobków i przedszkoli. Chcą gwarancji, że po urlopie

społecznie, w żaden sposób, Czarny Protest w Krako-

macierzyńskim będą mogły wrócić do pracy, że nikt nie

wie zorganizowała właściwie przypadkiem: nie było

zlikwiduje ich stanowiska, nie przesunie na niższe. Od

chętnych do zgłoszenia protestu w urzędzie miasta. Ktoś

rynku chcą równych płac, a od swoich mężczyzn part-

w końcu zapytał, czy mogłaby to zrobić. Z nerwów nie

nerstwa w domu i opiece nad dziećmi.

spała całą noc, a potem załatwiła wszystkie formalności.
Przyszło 20 tysięcy osób.

Pod tymi feministycznymi postulatami pewnie
mogłyby się podpisać także te Polki, które nie wzięły

Na proteście w Krakowie była też Alicja Szczepańska,

udziału w październikowym Czarnym Proteście ani

czterdziestosiedmioletnia emerytowana policjantka,

w strajku 8 marca. Pewnie bliskie im jest także hasło, by

która przez całe zawodowe życie patrzyła na gwałcone,

wszystkim dzieciom zapewnić dobrą opiekę, dać dobrą

bite i poniżane kobiety. Czuła straszną bezsilność, że

edukację. I zapewne nie protestowałyby, gdyby ich

prawo ich nie chroni. Nikt nie dba o takie ofiary, nikt

firma ogłosiła, że od tej pory będzie płacić kobietom

ich nie edukuje. Poszła więc na demonstrację w geście

dokładnie tyle samo, ile mężczyznom zatrudnionym na

solidarności z tymi wszystkimi kobietami, którym kiedyś

takich samych stanowiskach. Bo na razie płaci średnio

nie mogła pomóc.

10 procent mniej.

Takich jak one były w całej Polsce dziesiątki tysięcy.

Być może nie protestowałyby przeciwko tym hasłom

I choć pewnie nie wszystkie z entuzjazmem podpisały-

nawet te kobiety, które w październiku w Lęborku jak

by się pod hasłem „aborcja na życzenie”, nie wszystkie

cień chodziły za Nikolą Jóźwikowską i jej mamą i obrzu-

wystąpiłyby w Chórze Wkurwionych Kobiet, a być może

cały je wyzwiskami. Gdyby tylko ktoś im przypomniał

nawet wstydziłyby się zanucić jego piosenki, wszystkie

(a może po raz pierwszy powiedział), że feminizm to wal-

były zgodne, że nie chcą, by ktokolwiek, a już na pewno

ka o równe prawa kobiet i mężczyzn, ale także o kobiecą

nie władze, dyktował im, jak mają żyć. By groził całko-

godność i wolność. O to, by nikt kobiety nie gwałcił i nie

witym zakazem aborcji, regulował dostęp do badań

podnosił na nią ręki. Żeby nikt jej nie mówił, jak ma żyć.

prenatalnych, za to wywierał presję, żeby rodzić nie

Bo feministyczne postulaty dotyczą wszystkich kobiet.

tylko dzieci z zespołem Downa, ale także zdeformowane

Renata Kim – dziennikarka „Newsweek Polska”, wcześniej „Wprost” i „Dziennika”. Przez
wiele lat pracowała także w różnych rozgłośniach radiowych, między innymi w Polskiej
Sekcji BBC.
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Czy katoliczki to feministki?
DOMINIKA KOZŁOWSKA

Rośnie rola katoliczek w dyskusji o sytuacji kobiet
w Polsce. Czarny Protest pokazał, że choć odwołujące
się do katolickiej tożsamości Polki w większości nie
popierają feminizmu i opowiadają się za tak zwanym
kompromisem aborcyjnym, to właśnie one stają się
dziś ważnym głosem w debacie.

zwiększenia społecznej świadomości, że role społeczne
kobiet i mężczyzn wynikają nie tylko z natury, ale są
również uwarunkowane kulturowo i jako takie podlegają
zmianie na drodze społecznych negocjacji. Kobiety dostrzegły, że istnieje związek między płcią a wysokością
płac, społecznym prestiżem określonych zawodów, a nawet skutecznością społecznych protestów, na przykład
pielęgniarek czy matek walczących o prawo do zasiłku
alimentacyjnego z jednej strony, a górników z drugiej.
Postawy Polek wobec emancypacji zależą nie tylko
od miejsca zamieszkania, wykształcenia i pozycji ekonomicznej, ale również religijności. Przekonanie o konieczności zmian i niewystarczającej polityce państwa po-

Skala kobiecej mobilizacji, jaka towarzyszyła „czar-

dzielają przede wszystkim kobiety dobrze wykształcone

nym protestom”, zaskoczyła wszystkich: i polityków

i zlaicyzowane, jednak w ostatnich latach do tego grona

– zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji – i fe-

coraz częściej dołączają panie deklarujące się jako osoby

ministki, i aktywistki oraz aktywistów od ponad dwóch

religijne. To właśnie Polki odwołujące się do katolickiej

dekad zaangażowanych w działania na rzecz praw

tożsamości stają się dziś ważnym głosem w dyskusji na

kobiet i społecznej równości. Przede wszystkim jednak

temat sytuacji kobiet i zaczynem zmiany społecznej,

wydarzenie to zaskoczyło Polki, które po raz pierwszy

która może przełożyć się na nową jakość w polityce.

O jakich problemach religijne i niereligijne
Polki mówią dziś jednym głosem?
w III RP, a może nawet po raz pierwszy w życiu osobiście

O jakich problemach religijne i niereligijne Polki mówią

doświadczyły siły społecznej mobilizacji i ujrzały siebie

dziś jednym głosem? Co polski ruch feministyczny zyska

jako sprawczą grupę społeczną.

za sprawą katoliczek? Dlaczego katoliczki obawiały się

Zeszłoroczne wydarzenia są znakiem głębokiej
ewolucji społecznej, jaka dokonuje się w Polsce w ostatnich latach. Impulsem do zmian stały się nie tylko spory
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feminizmu? Oto kilka ważnych pytań, które należy zadać
w pierwszej kolejności.
Spór o rozumienie feminizmu jest jedną ze stałych

o gender i ratyfikację konwencji antyprzemocowej,

cech tego ruchu. Pomimo wielu różnic i nurtów każda

ale także dyskusja o związkach partnerskich i stosunku

definicja feminizmu musi opierać się na trzech przekona-

do osób LGBT. Wszystkie te tematy przyczyniły się do

niach. Po pierwsze, że społeczny status kobiety nie jest

Czy katoliczki to feministki?

niezmienny ani zdeterminowany wyłącznie przez naturę

bardziej liberalnych rozwiązań prawnych jest tożsame

lub biologię, lecz tworzony przez ludzi w kulturze,

z etycznym przyzwoleniem na tego typu czyny. Wciąż

i przez ludzi może być zmieniany. Po drugie, że sytuacja

nikła jest świadomość, że w pewnych sytuacjach prawo

kobiety i jej pozycja w życiu społecznym, na rynku pracy,

nie zawsze musi dosłownie wyrażać przekonania etycz-

w edukacji czy w polityce nie jest zadawalająca i równa

ne, aby skutecznie chronić życie zarówno kobiety, jak

pozycji mężczyzn. Po trzecie, na przekonaniu o ko-

i płodu.

nieczności podjęcia działań społecznych i politycznych,

Brak rzeczowej rozmowy o rozwiązaniach prawnych

których celem jest zmiana tej sytuacji na korzyść kobiet.

obecnych w innych krajach i ich wpływie na rzeczywistą

Droga do zbudowania bardziej sprawiedliwych

skalę zjawiska oraz przykładów innych postaw aniżeli

i równościowych warunków rozwoju kobiet i mężczyzn

promowane przez polski Kościół i język pro life spra-

prowadzi nie tylko przez zmiany na rynku pracy czy

wia, że wierzące Polki mają problem nieprzemyślany

w ośrodkach władzy, ale również w sposobie funkcjo-

i dość powszechnie opowiadają się za pozostawieniem

nowania instytucji rodziny. Wiele kobiet gotowych jest

obecnego porządku prawnego jako zaakceptowanego

uznać „naturalność” obciążeń wynikających z godzenia

niegdyś przez Kościół kompromisu. Tymczasem, jak pisa-

Postawy Polek wobec emancypacji zależą nie
tylko od miejsca zamieszkania, wykształcenia
i pozycji ekonomicznej, ale również religijności.
zadań opiekuńczo-wychowawczych z pracą zawodową

łam na łamach miesięcznika „Znak”, z „chrześcijańskiego

lub konieczność rezygnacji z własnych aspiracji i planów

punktu widzenia celem wszelkiego prawa w tej dziedzi-

rozwoju, niż poddać relacje z najbliższymi (oparte prze-

nie powinna być rzeczywista, a nie deklaratywna ochro-

cież nie tylko na kontrakcie i obowiązkach, ale przede

na życia, tj. minimalizacja faktycznej liczby aborcji, nie

wszystkim na uczuciach) krytycznej analizie.

tracąc z oczu życia matki, także wymagającego ochrony.

Choć dla większości feministek najważniejszym

Rozwiązania pragmatyczne mogą lepiej prowadzić

wskaźnikiem realizacji praw kobiet jest kształt prawa

do tego celu niż ideologiczne”2. Takie pragmatyczne

aborcyjnego, o byciu feministką nie musi decydować

podejście cechuje między innymi niemieckich katolików.

wyłącznie stosunek do konkretnych rozwiązań dotyczą-

Przepisy antyaborcyjne są tam równie restrykcyjne jak

cych praw reprodukcyjnych. Mimo to wśród katoliczek

w Polsce, Irlandii czy Portugalii, lecz ich wykładnia jest

panuje przekonanie, że feminizm równa się poparciu

bardziej pragmatyczna, a prawo wsparte przez rozbu-

dla aborcji. Rzeczywiście, polskie działaczki przez wiele

dowany system poradnictwa i wysoki standard opieki

lat tę właśnie sprawę stawiały na pierwszym miejscu,

medycznej. Do 12. tygodnia kobieta może przerwać cią-

uznając, że dążenie do liberalizacji obowiązujących

żę pod warunkiem odbycia na co najmniej trzy dni przed

przepisów jest warunkiem koniecznym akcesu do ruchu.

planowanym zabiegiem wizyty w specjalnej poradni,

Zaniedbały przy tym kwestię komunikacji – dopiero

mającej certyfikat władz landowych lub federalnych.

niedawno do szerszej świadomości społecznej przebiło

Prawo, które weszło w Niemczech w życie w 1995

się hasło „aborcja powinna być legalna, bezpieczna

roku, wywołało reakcję Watykanu. Jan Paweł II zażądał

i rzadka”1. Co więcej, dla większości Polek poparcie dla

od biskupów niemieckich natychmiastowego wycofania

1 Prof. Płatek: Aborcja powinna być legalna, bezpieczna i rzadka, rozmawiała Agnieszka Kublik, Wyborcza.pl, http://wyborcza.
pl/7,75398,20778840,prof-platek-aborcja-powinna-byc-legalna-bezpieczna-i-rzadka.html (dostęp 10 marca 2017).
2 Dominika Kozłowska, Porzućmy wadliwe prawo, Miesięcznik Znak, grudzień 2016, nr 739, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
porzucmy-wadliwe-prawo/ (dostęp 10 marca 2017).
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się z państwowego systemu. Kościół instytucjonalny

sytuacji kobiet. Do spotkań zaczęło dochodzić dopiero

w Niemczech uznał papieski werdykt, ale w miejsce

w ostatnich latach i od razu zaowocowało to ożywie-

dawnych placówek Centralny Komitet Katolików Nie-

niem feministycznej refleksji wśród katoliczek 3 i szer-

mieckich założył własną sieć poradni pod nazwą Donum

szym zaangażowaniem także w działania na rzecz praw

Vitae. Ta organizacja z racji świeckiego charakteru nie

innych grup dyskryminowanych, na przykład LGBT 4,

podlega wprost decyzjom administracyjnym Watykanu.

z drugiej strony zaś – większym otwarciem kobiecych

Obecnie prowadzi około 200 ośrodków i rocznie udziela

działaczek na nieobecny wcześniej w polskiej debacie

porad około 50 tysiącom kobiet, z czego 16 tysięcy nosi

feministycznej temat macierzyństwa5 czy problemy

się z zamiarem przerwania ciąży. Doświadczenia naszych

kobiet spoza wielkomiejskiej klasy średniej6. Dobrą

sąsiadów stały się inspiracją dla polskiego środowiska.

ilustracją tego nowego otwarcia jest na przykład debata

Ważne jest pokazywanie przykładów na to,
że feminizm i katolicyzm mogą iść w parze.
Rozwiązania proponowane w latach dziewięćdziesiątych

„Gender – błogosławieństwo czy przekleństwo?”, która

między innymi przez Andrzeja Wielowieyskiego i Józefę

odbyła się u warszawskich dominikanów na Freta w 2013

Hennelową zdobyły poparcie części ginekologów i eks-

roku, kiedy Polskę ogarnęło apogeum genderowej histe-

pertów od polityki reprodukcyjnej – jednak ostatecznie

rii. Mimo towarzyszących temu wydarzeniu protestów,

ich pomysły zostały odrzucone zarówno przez środowi-

na podium i w sali zasiadły zarówno katoliczki, jak i dzia-

ska katolickie, jak i lewicę.

łaczki feministyczne. Z kolei podczas Kongresu Kobiet

Trzecią, być może najważniejszą przyczyną dystan-

w 2015 roku jedna z sesji plenarnych była poświęcona

sowania się od ruchu feministycznego był brak powią-

feminizmom: liberalnemu, socjaldemokratycznemu

zań umożliwiających spotkanie i wymianę doświadczeń

i właśnie katolickiemu. Po tym spotkaniu wiele kobiet

między działaczkami na rzecz praw kobiet i katoliczka-

podkreślało, jak ważne jest pokazywanie przykładów na

mi. Mimo że już w latach dziewięćdziesiątych istniały

to, że feminizm i katolicyzm mogą iść w parze.

w Polsce partie skupiające osoby zarówno o poglądach

Dotychczas, jeśli w kontekście religijnym w ogóle

chadeckich, jak i socjaldemokratycznych (na przykład

była mowa o feminizmie, najczęściej chodziło o tak

Unia Demokratyczna), nie zaowocowało to wypracowa-

zwany nowy feminizm Jana Pawła II7. Kłopot jednak

niem bardziej dojrzałych rozwiązań służących poprawie

polega na tym, że papież, a za nim większość polskich

3 Przykładem takiego ożywienia są między innymi opublikowane przez polskie katoliczki książki: Kościół kobiet Zuzanny Radzik
(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015) lub krytyczna wobec Jana Pawła II książka Osobna kobieta a personalizm Karola
Wojtyły – Jana Pawła II. Doktryna i rewizja Justyny Melanowskiej (Difin, Warszawa 2016).
4 Przykładem takiego zaangażowania jest akcja „Przekażmy sobie znak pokoju” – pierwsza wspólna kampania społeczna Kampanii
Przeciw Homofobii i katolickich działaczy na rzecz osób LGBT.
5 Przykładem jest tu między innymi książka Matka feministka Agnieszki Graff (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014) czy
działania podejmowane przez Sylwię Chutnik, szefową fundacji MaMa.
6 Przykładem takiego otwarcia jest między innymi zaangażowanie osób i środowisk skupionych wokół Kongresu Kobiet w działania
na rzecz poprawy ściągalności alimentów i zmiany zasad działania funduszu alimentacyjnego. Konsekwencje niepłacenia alimentów
w największym stopniu dotykają uboższe matki samotnie wychowujące dziecko albo dzieci.
7 Definicję tak zwanego nowego feminizmu Jana Pawła II znajdziemy w encyklice Evangelium vitae: „W dziele kształtowania nowej
kultury sprzyjającej życiu kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze myśli i działania: mają stawać się
promotorkami »nowego feminizmu«, który nie ulega pokusie naśladowania modeli »maskulinizmu«, ale umie rozpoznać i wyrazić
autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężenia wszelkich form
dyskryminacji, przemocy i wyzysku” (nr 99).
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biskupów, wizję kobiecości wywodzi z prawa natural-

Tymczasem feminizm to są sprawy ważne dla milionów

nego, traktując płeć jako coś danego człowiekowi raz

Polek, na przykład kobiet samotnie wychowujących

na zawsze i niezmiennego. W konsekwencji takiego

dzieci, często niepełnosprawne.

esencjonalistycznego podejścia kobieta jest widzia-

Sytuacja ta ulega zmianie w ostatnich latach, między

na przede wszystkim przez pryzmat powołania do

innymi za sprawą Kongresu Kobiet, ruchu polityczno-

macierzyństwa i pełnienia funkcji opiekuńczo-wycho-

-społecznego, który powstał w 2009 roku, w dwu-

wawczych 8 . To także określa jej podstawowe role. Te

dziestolecie transformacji. Kongres organizuje coraz

katoliczki, które śledzą nauczanie Franciszka i jego

więcej wydarzeń regionalnych, skierowanych do kobiet

decyzje administracyjne (takie jak powołanie Konsulty

z bardzo różnych kręgów i grup społecznych, przede

Kobiecej przy Papieskiej Radzie Kultury), dostrzegają

wszystkim tych, które najsilniej doświadczają skut-

coraz większy rozdźwięk między papieżem i polskimi

ków społecznych nierówności. W tym samym okresie,

biskupami w podejściu do zagadnień związanych

często przy wsparciu kongresowych liderek, zaczęły

z rodziną i macierzyństwem. Coraz silniejsza staje się

powstawać coraz liczniejsze i skuteczniejsze formalne

również świadomość, że pozycja kobiety w instytu-

i nieformalne organizacje kobiece. Skupiają osoby z róż-

cjach religijnych nie jest określona raz na zawsze, lecz

nych środowisk i grup społecznych, również katoliczki.

wynika z określonej męskiej i klerykalnej kultury religij-

Za przykład może posłużyć oddolny i spontaniczny ruch

nej i stylu sprawowania władzy w Kościele.

Matki I kwartału, który wywalczył prawo do rocznego

Po 1989 roku feminizm zaczął się w Polsce rozwijać
przede wszystkim za sprawą studentek i doktorantek

urlopu dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych
w 2013 roku. W ostatnich latach głośno zrobiło się także

Feminizm to są sprawy ważne dla milionów Polek,
na przykład kobiet samotnie wychowujących
dzieci, często niepełnosprawne.
wyjeżdżających na zagraniczne stypendia i przywożą-

wokół Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych

cych do Polski egzotycznie wówczas brzmiące teorie. To

„Dla naszych dzieci”. O kobietach walczących o sku-

sprawiło, że przez znaczną część społeczeństwa został

teczną egzekucję alimentów po raz pierwszy usłyszano

uznany za zjawisko klasowe, pozostające bez związku

w 2002 roku, w związku z likwidacją Funduszu Alimen-

z doświadczeniem wielu Polek. Deklaracje dystansu

tacyjnego. Powstało wówczas ponad 60 stowarzyszeń.

wobec feminizmu nie dziwią nawet wówczas, kiedy

Kobiety zaczęły się organizować również przy wsparciu

padają z ust pełnomocniczki rządu do spraw równe-

Kościoła, choć – co trzeba podkreślić – nie wszyscy

go traktowania, jak w wywiadzie Roberta Mazurka

biskupi i katolickie media mieli dla sprawy zrozumienie.

z Elżbietą Radziszewską zatytułowanym Nie jestem

Większość kobiet, które poparły ostatnie protesty,

feministką9. Można je wytłumaczyć tym, że dominujące

traktuje je nie tylko jako sprzeciw wobec prób zaostrze-

w społeczeństwie rozumienie feminizmu nijak ma się

nia przepisów aborcyjnych, ale także jako walkę o równe

do słownikowych haseł i szerzej nieznanych polskich

prawa10. Niczym niegdyś Joanna Szczepkowska po wy-

tradycji, a zarazem jest obciążone silnymi stereotypami.

borach 4 czerwca, filozofka i aktywistka Ewa Majewska

8 Anna Szwed, Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, Zakład Wydawniczy „Nomos”,
Kraków 2015.
9 Nie jestem feministką, z Elżbietą Radziszewską rozmawia Robert Mazurek, Dziennik.pl, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/
artykuly/128590,nie-jestem-feministka.html (dostęp 11 marca 2017).
10 Zob.: Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym, CBOS, listopad 2016.
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po „czarnych protestach” ogłosiła, że „21 września 2016

i Sprawiedliwości. Jednym z jego współautorów był

roku rozpoczął się w Polsce feminizm. Nie ekskluzywny

Bartosz Marczuk, wówczas działacz Związku Dużych

ruch dobrze sytuowanych kobiet z wielkomiejskich elit,

Rodzin 3Plus, a obecnie wiceminister w ministerstwie

ale ogólnokrajowa, a następnie również międzynaro-

rodziny pracy i polityki społecznej odpowiedzialny za

dowa mobilizacja kobiet w kilku krajach świata na rzecz

program 500+. Wprowadzono wtedy między innymi

11

naszych praw” . W działanie zaangażowały się nie tylko

ulgę na dzieci. Z kolei za rządów PO wdrożono roczny

mieszkanki największych polskich miast i reprezentantki

urlop rodzicielski, Kartę Dużej Rodziny, upowszech-

klasy średniej, lecz także kobiety z mniejszych miej-

niono ulgę rodzinną, poprawił się dostęp do edukacji

scowości, wywodzące się z różnych grup społecznych.

przedszkolnej, ruszył program „Maluch”, wspierają-

Ostatnie protesty trzeba traktować jak początek
długiego marszu.
3 października, kiedy odbyły się największe manife-

cy otwieranie żłobków, uruchomiono świadczenie

stacje, odnotowano 143 wydarzenia; łącznie uczestni-

rodzicielskie, czyli 1000 złotych dla nieubezpieczonych

czyło w nich około 100 tysięcy osób. Rzeczywista skala

rodziców przez pierwszy rok życia dziecka.

sprzeciwu była jednak większa – wszak nie wszyscy

Te właśnie tematy związane z funkcjonowaniem

wyszli na ulice; solidarność z demonstrantami okazywa-

rynku pracy, obszarem pomocy społecznej czy do-

no również poprzez noszenie tego dnia czarnej odzieży.

tyczące kształtu instytucji opiekuńczych okazują się

Wśród protestujących kobiet dominuje przeko-

dziś spoiwem dla różnorodnych środowisk kobiecych.

nanie, że żadna z sił politycznych nie reprezentuje

Przykładem może być zorganizowane przez miesięcznik

interesów tej grupy. Prawica z jednej strony wdraża

„Znak” w czerwcu 2016 roku spotkanie na temat polityki

instrumenty bezpośredniego wsparcia rodziny w po-

rodzinnej, w której udział wzięła zarówno Teresa Kapela,

staci programu 500+, z drugiej – lekceważy problem

katolicka działaczka i współzałożycielka Związku Dużych

przemocy, niszczy wypracowane przez lata standardy

Rodzin 3Plus, jak i Sylwia Chutnik, szefowa fundacji

opieki okołoporodowej czy zaprzecza zjawisku dyskry-

MaMa. Przykładów współdziałania dostarczyła również

minacji kobiet na rynku pracy. Jednak wiele obywate-

debata na temat przemocy w rodzinie, która odbyła

lek czuje rozczarowanie również ideologią liberalną,

się w 2015 roku w Krakowie podczas Małopolskiego

która choć bardziej wrażliwa na kwestie równościowe,

Kongresu Kobiet. O potrzebie aktywnej polityki państwa

dość późno zrozumiała potrzebę tworzenia instytucji

w tym zakresie mówiły wówczas jednym głosem wycho-

państwa opiekuńczego i aktywnej polityki społecz-

wane w duchu tradycyjnych wartości góralki i działaczki

nej, wspierającej rodziców w wychowaniu dzieci. Na

społeczne z Podhala, jak i profesor Małgorzata Fuszara,

przekonanie, że polski system polityki rodzinnej należy

pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania,

do najgorszych w Europie, a rozwiązania prorodzinne

feministka i twórczyni gender studies w Polsce. Podob-

odbiegają od poziomu wsparcia w innych państwach

nych przykładów spotkania i współdziałania jest więcej,

UE, pracowały zarówno partie prawicowe, centrowe,

a każde tego typu wydarzenie to szansa na zbliżenie

12

jak i lewicowe . Pierwszy program polityki rodzinnej

różnych grup kobiet i przełamanie stereotypów na

powstał dopiero w okresie poprzedniego rządu Prawa

temat feminizmu.

11 Ewa Majewska, Słaby opór i siła bezsilnych. Czarny protest kobiet w Polsce 2016, Akademia, https://www.academia.edu/31140128/S%C5%82aby_op%C3%B3r_i_si%C5%82a_bezsilnych._Czarny_protest_kobiet_w_Polsce_2016 (dostęp 10 marca 2017).
12 Zob.: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2009.
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Ostatnie protesty trzeba traktować jak początek

w tym procesie mogą odegrać te liderki, dla których

długiego marszu. Coraz liczniejsze organizacje kobiece

religia jest ważnym elementem tożsamości. Głosy tych

pracujące na rzecz poprawy sytuacji kobiet wzbogacają

feministek mają szanse wytrącić oręż z rąk polityków

polski ruch feministyczny o nieobecne wcześniej nurty

podważających zasadność przeciwdziałania nierówno-

i wzmacniają kulturę i politykę oparte na oddolnych

ściom czy przemocy uwarunkowanym ze względu na

i obywatelskich działaniach. Szczególnie ważną rolę

płeć.

Dominika Kozłowska – redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, doktor filozofii, publicystka, eseistka i działaczka społeczna.
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Słodko-gorzki
smak macierzyństwa
ALEKSANDRA KANIEWSKA

Poza światem wygadanych blogerek i garstki kobiet
w największych miastach wykonujących wolne
zawody, dla większości matek Polek, zwłaszcza
tych zatrudnionych na umowach śmieciowych,
roczny urlop macierzyński to prosta droga do życia
pełnoetatowej matki-żony-kury domowej.

porównania Polska była wówczas na 51. miejscu, Wielka
Brytania na 22., Australia na 10., Kanada na 6.), ukazała
się czytelnikom „Guardiana” jako oaza równości kobiet
i sprawiedliwego partnerstwa, w której kobieta może
mieć jednocześnie dzieci, dom i karierę. „Cenimy wspólne rodzicielstwo i uważamy, że zarówno mężczyzna, jak
i kobieta mogą być jednocześnie opiekunem i finansową
głową rodziny” – mówiła mi dwa lata temu Jessica Alexander, kulturoznawczyni i współautorka książki Duński
przepis na szczęście2.
Nie można z tym się nie zgodzić. W Danii, ale też
Norwegii czy Szwecji, na porządku dziennym jest
widok młodego ojca zmieniającego bobasowi pielu-

W 2013 roku brytyjski dziennik „Guardian” przepro-

chę w kawiarnianej toalecie czy bawiącego się z nim

wadził eksperyment, który dobrze zapamiętałam, cho-

w godzinach pracy na placu zabaw. Ojcowie zawożą

ciaż wówczas jeszcze nie myślałam o tym, że niedługo

dzieci do żłobków oraz szkół i odbierają je z nich, wielu

sama zostanę matką. Dwie kobiety po trzydziestce

chodzi na zebrania szkolne czy uczestniczy w dzie-

– dziennikarka telewizyjna z Londynu i redaktorka kul-

cięcych zawodach i akademiach. Obecność tatusiów

turalna z Kopenhagi – zamieniły się na dwa tygodnie

na zajęciach muzycznych dla niemowlaków nie jest

miejscami. Brytyjka Lucy ze swoimi dwiema córkami

widokiem egzotycznym. W dużej części ułatwia to pra-

przejęła dom i styl życia Dunki Niny, ta z kolei wprowa-

wo, a częściowo też zwyczaj. Urlop rodzicielski w Danii

dziła się z mężem i trójką dzieci do niewielkiego domu

to hojne (jak na europejskie standardy, i tu Polska jest

w londyńskim Chiswick.

jednym z pozytywnych liderów) 52 tygodnie, z których

Wnioski z eksperymentu? Dania, która od czterdzie-

32 rodzice mogą podzielić między sobą według uznania.

stu lat przoduje w rankingach szczęśliwości (w 2013 roku

Najczęściej matki wykorzystują ponad połowę z tego

znalazła się na szczycie World Happiness Report1; dla

przydziału, z resztą jest już różnie. Mimo że w porów-

1 John Helliwell, Richard Layard, Jeffrey Sachs, World Happiness Report 2013, http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/
WorldHappinessReport2013_online.pdf (dostęp 10 marca 2017).
2 Aleksandra Kaniewska, Popełniaj błędy, płacz i ciesz się życiem. Szczęśliwy jak mały Duńczyk, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18517534,popelniaj-bledy-placz-i-ciesz-sie-zyciem-szczesliwy-jak-maly.html (dostęp 8 marca 2017).
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naniu do Polski sporo ojców podejmuje się spędze-

przejście w tryb pracy niepełnoetatowej – jest mocno

nia kilku miesięcy z nowo narodzonym dzieckiem,

kontestowana i opatrzona negatywnym osądem.

nawet tutaj, w oazie genderowej równości, tatusio-

„Feminizm to miejsce na wolność wyboru. Nie wiem,

wie wykorzystują zaledwie 7 procent dostępnego

czy w Danii miałabym odwagę poświęcić się wychowy-

dla nich wymiaru urlopu (dla porównania w Szwecji

waniu dzieci i zepchnąć na te kilka lat karierę na boczny

jest to 24 procent, w Islandii 33 procent). Być może

tor. A ja w pierwszej kolejności czuję się matką” – pisze

dlatego, że duńscy mężczyźni zarabiają średnio 16

Brytyjka Lucy5. Nie można się z nią nie zgodzić. Miarą no-

3

procent więcej niż kobiety? Można więc założyć,

woczesności współczesnych ideologii powinna być ich

że nawet jeśli w kraju działa dobrze skonstruowane

elastyczność. Czyli: jeśli pasują ci rozwiązania pewnego

prawo prorodzinne, macierzyństwo jest dla kobiet

modelu, możesz zastosować je do siebie, ale nie masz

naturalnym spowalniaczem kariery, wpływającym

obowiązku im się podporządkowywać.

negatywnie na trajektorię awansu i wysokość pensji.
Mimo że nawet w Danii to kobiety częściej zajmują

Kiedy zaczynałam przygotowywać się do narodzin
pierwszego dziecka i zastanawiać się, jakie będzie moje

się niemowlęciem, wypadając tym samym na moment

osobiste doświadczenie macierzyństwa, wydawało mi

z rynku pracy i zmniejszając swoją dynamikę wzrostu

się, że najwięcej barier i blokad będę musiała przełamać

wynagrodzeń, Dunki dużo szybciej niż matki ze Środko-

w sobie samej. Zwłaszcza tę pierwszą i zasadniczą: jak

wej Europy wracają po porodzie do pracy. Główny laur

połączyć wolność własną z naturalną niewolą, w której

z tego powodu należy się duńskiemu państwu. Blisko

zamyka nas potrzebujące ciągłej opieki dziecko? Po

80 procent duńskich dzieci między pierwszym a drugim

drugie, jak intelektualnie nie zwariować, kiedy nie ma się

rokiem życia i 94 procent trzy-, cztero- i pięciolatków

czasu ani siły przeczytać nie tylko książki czy dłuższego

Jeśli pasują ci rozwiązania pewnego modelu,
możesz zastosować je do siebie, ale nie masz
obowiązku im się podporządkowywać.
znajduje miejsce w placówce opiekuńczej subsydiowa4

artykułu, ale nawet instrukcji obsługi inhalatora? Albo

nej przez państwo . Instytucja niani – tak kosztowna dla

jak znaleźć w sobie siłę na bycie nie tylko matką, ale też

rodzin w Polsce czy Stanach Zjednoczonych – jest więc

partnerką, przyjaciółką, córką, obywatelką?

Duńczykom właściwie niepotrzebna.
Ale duński sukces ma dwa oblicza. Brytyjka Lucy,

Wszystkie te dylematy bledną na szczęście w obliczu
siły matczynej miłości. Jak w książce Matka feministka

druga połowa eksperymentu londyńskiej gazety,

pisze Agnieszka Graff, macierzyństwo to czas nieporów-

zauważa, że w Danii dominujący paradygmat działania

nywalny z żadnym innym, czas dobrego zwolnienia ob-

młodej matki, czyli szybki powrót do pracy, jest tak

rotów, zatrzymania się i pochylenia nad nowym życiem.

głęboko zakorzeniony w społeczeństwie, że każda de-

Opisuje to doświadczenie bez owijania w bawełnę. Bycie

cyzja alternatywna – czy to rezygnacja z pracy matki na

matką to według Graff moment kompletnego braku au-

rzecz spędzenia pierwszych lat życia dzieci w domu, czy

tonomii, zarówno dziecka, które potrzebuje rodzica, ale

3 C. Nathan Ober, Paid Leave for Fathers Is Good for Everybody, New Republic, 3 September 2015, https://newrepublic.com/article/122700/
paid-leave-fathers-good-everybody (dostęp 8 marca 2015).
4 Tamże.
5 Lucy McDonald, Nina Kragh, Is it better to bring up kids in Denmark?, The Guardian, 1 January 2011, https://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2011/jan/01/uk-denmark-children-family-swap (dostęp 8 marca 2017).
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też matki (a także, chociaż w mniejszym stopniu, ojca),

i Dania na rodzinę przeznaczają 3,7 procent PKB8, dwa

która do wypełnienia swoich obowiązków potrzebuje

razy tyle, co Polska. Dzięki temu w tych krajach nie tylko

wsparcia innych – czy to ludzi, czy instytucji6.

rodzi się więcej dzieci, ale też wydaje się tam mniej na

Obok dylematów mentalnych szybko pojawiają się
też inne, przede wszystkim natury ekonomicznej. Kiedy
wrócić na rynek pracy i w jakim wymiarze? Czy nasze

zasiłki dla bezrobotnych kobiet, gdyż duża część szybko
wraca do pracy po urodzeniu dziecka.
Czytając blogi młodych polskich matek, widzę wciąż

dziecko będzie bezpieczne w żłobku, przedszkolu, pod

ten sam problem: kobiety zostawiono samym sobie.

opieką niani? A także czy stać nas na takie rozwiązania,

Program 500+ jest pomocą połowiczną. Owszem, wiele

o ile nie jesteśmy jednymi ze szczęśliwców, którym uda-

rodzin doraźnie korzysta z tej formy pomocy finansowej,

ło się dostać do instytucji publicznej opieki? W Polsce,

ale dla licznej grupy beneficjentów programu, zwłasz-

Jak znaleźć w sobie siłę na bycie nie tylko matką,
ale też partnerką, przyjaciółką, córką, obywatelką?
mimo starań i obietnic samorządowców, w wielu mia-

cza w miejscach z wysokim bezrobociem, stał się on

stach i miasteczkach na przyjęcie do państwowego żłob-

zachętą do niepracowania. Większość matek-blogerek,

7

ka czy przedszkola czeka się rok, a nawet dłużej . Za to

nie mogąc liczyć w kwestii opieki nad dziećmi na ofertę

jak grzyby po deszczu wyrastają placówki prywatne. Są

państwową, wykorzystuje własną kreatywność i zaczyna

świetnie wyposażone, elastyczne pod względem godzin

zarabiać, pracując w domu. To oczywiście godne po-

pracy i przyjazne rodzicom. Mają jednak jeden manka-

chwały, ale nie chodzi przecież o to, żeby każda matka

ment – kosztują co najmniej 1000 złotych miesięcznie

po urlopie macierzyńskim robiła karierę blogową.

(w Warszawie w placówkach uczących w modnym sys-

Poza światem garstki wygadanych blogerek i dzia-

temie Montessori, który stawia na niezależność dziecka,

łających w segmencie produktów dla dzieci młodych

ceny zaczynają się od 2000 złotych za miesiąc).

przedsiębiorczyń (do nich należą na przykład podbi-

Wysoką dzietnością od lat szczyci się Francja. W do-

jające świat autorki polskich szumiących misiów, które

datku większość Francuzek, jeśli chce, bez problemu

wspierają sen niemowlaków), dla dużej części matek

i szybko wraca do pracy. Jak udało się tego dokonać?

Polek, zwłaszcza tych bezrobotnych lub zatrudnionych

Nieszczególnie wysokie – w stosunku do możliwych

na umowach śmieciowych, roczny urlop macierzyński

zarobków – są tam zasiłki macierzyńskie, za to niemal

jest wstępem do życia pełnoetatowej matki-żony-go-

każdy chętny ma dostęp do świetnej jakości i właściwie

spodyni, czyli osoby, która w gospodarstwie domowym

bezpłatnych przedszkoli i żłobków. We Francji 60 procent

jest odpowiedzialna za wszystko, ale według systemu

rocznych i dwuletnich dzieci chodzi do państwowego

emerytalnego „nie pracuje, bo siedzi z dziećmi w domu”.

żłobka, a aż 99 procent trzylatków uczęszcza do przed-

Dziewczyna, która przed porodem pracowała na

szkola! Do tego pracujących rodziców wspierają rejestro-

umowę o dzieło w agencji reklamowej, kończy roczny

wane opiekunki. Państwo opłaca za nie większość składek

urlop macierzyński. Przez rok dostawała od państwa za-

na ubezpieczenia społeczne i w znaczący sposób dokłada

pomogę w wysokości 1000 złotych miesięcznie – zasiłek

się do pensji niani. Proste? Bardzo. Zarówno Francja, jak

dla matek niepracujących, czyli „kosiniakowe”, dostępne

6 Agnieszka Graff, Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
7 Dorota Smoleń, Dostępność żłobków w Polsce, Onet.pl, 16 lutego 2015, http://kobieta.onet.pl/dziecko/male-dziecko/dostepnosc-zlobkow-w-polsce/51k4y (dostęp 18 marca 2017).
8 Karen McVeigh, UK spends more on families than most OECD countries, The Guardian, 27 April 2011, https://www.theguardian.com/
politics/2011/apr/27/uk-spends-more-families-oecd (dostęp 8 marca 2017).
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dla Polek od stycznia 2016 roku. Rok się skończył, młoda

może szybko zbudować wystarczającej liczby żłobków,

matka chciałaby wrócić do pracy. Jej miejsce w agencji

niech składa się z rodzicami na opiekę prywatną. We

już dawno zajął ktoś inny, dlatego swoje poszukiwania

Francji pensje niań są subsydiowane. W Australii rodzice

zaczyna od nowa. Ale jest dziecko i jego codzienne

mogą liczyć na zwrot połowy kosztów poniesionych na

potrzeby. Roczny maluch nie stał się w magiczny sposób

opiekuńcze instytucje prywatne. To duża ulga dla kie-

bardziej niezależny od noworodka. Od jego narodzin

szeni, zwłaszcza tych rodzin, w których kobieta zarabia

skomplikowała się jednak sytuacja osobista matki –

mniej od mężczyzny. Kalkulacja finansowa rodziców

rozstała się z ojcem dziecka. Jest sama. Składa wniosek

działa według zasady: to z nas, które zarabia mniej, zo-

do kilku żłobków publicznych, w ciągu dnia zajmuje się

staje w domu z dziećmi, inaczej się nie opłaca. Kto wtedy

dzieckiem, a wieczorami, kiedy maleństwo śpi, rozsyła

traci? W większości przypadków kobiety.

po znajomych i nieznajomych swoje CV. Po kilku dniach

Jednym z elementów macierzyństwa, o którym

okazuje się, że na miejsce w państwowym żłobku nie

stosunkowo mało mówi się publicznie, jest początkowa

ma co liczyć. Jest 170. na liście. Jej maile do pracodaw-

nadpodaż wolnego czasu. Niemowlę śpi nawet 16–20

ców pozostają bez odpowiedzi. Ma umówione jedno

godzin na dobę. Młoda matka ma więc do wykorzysta-

spotkanie w agencji rekrutacyjnej, ale wyznaczone na

nia co najmniej kilka godzin dziennie: może spędzić ten

godzinę dwunastą, a ona nie ma z kim zostawić dziecka.

czas, wykonując zaległe obowiązki domowe, ale najczę-

Dziadkowie mieszkają w odległości 200 kilometrów

ściej zdrowiej, dla niej i dla dziecka, jest wyjść na spacer.

i wciąż pracują. W końcu podrzuca synka koleżance, ale

To zasłużona chwila relaksu, ale też możliwość załatwie-

na spotkaniu dowiaduje się, że praca jest zmianowa –

nia ważnych spraw: zakupów czy wizyt w urzędach.

czasem w grę wchodzą nocne dyżury.
Dziewczyny nie stać ani na prywatny żłobek

I tu pojawia się kwestia planowania przestrzennego.
Większość współczesnych polskich miast od lat była

(1000–1500 złotych miesięcznie), ani na nianię (20

planowana z pominięciem potrzeb rodzin z dziećmi czy

złotych za godzinę). Po dwóch miesiącach kapituluje.

osób mniej mobilnych. Wysokie krawężniki, brak ławek,

Zostanie z dzieckiem w domu, dopóki ono nie dostanie

coraz bardziej zabudowane skwery, wycinane masowo

Rozwiązaniem nie jest jednorazowa pomoc,
ale działania długofalowe.
się do żłobka albo przedszkola (obowiązek przedszkolny

drzewa czy odległe parki, podgryzane przez rozrasta-

zaczyna się w Polsce od piątego roku życia dziecka).

jące się osiedla deweloperskie – to wszystko składniki

Dopiero po kilku latach będzie więc gotowa wrócić na

miasta, które profesor architektury Dolores Hayden

rynek pracy. Tylko jak w CV wygląda ta przerwa zawodo-

w swoim słynnym eseju What Would a Non-Sexist City Be

wa? Agnieszka Graff w Matce feministce podsumowuje to

Like? Speculations on Housing, Urban and Human Work

tak: „Bieda i związany z nią brak wyboru wpędza młode

(Jakie mogłoby być nieseksistowskie miasto? Rozwa-

matki w wieloletnią zależność od najbliższej rodziny

żania o budownictwie mieszkaniowym, miejskim życiu

(równie często od dziadków, jak od ojców dzieci)”9.

i ludzkiej pracy)10 nazwała seksistowskim. Innymi słowy,

A wystarczyłaby większa dostępność publicznej
opieki żłobkowo-przedszkolnej. Jeśli zaś państwo nie

to przestrzeń, która nie dba o obywatelskie potrzeby
kobiet, a także ich dzieci.

9 Agnieszka Graff, Matka feministka, dz. cyt., s. 18.
10 Dolores Hayden, What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work, „Signs” 1980,
Vol. 5, No 3, „Supplement. Women and the American City”, s. 170–187, https://nextgenhousing.wikispaces.com/file/view/Hayden+-+Non-Sexist+City.pdf (dostęp 8 marca 2017).
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Od kiedy zostałam matką, podróżującą wszędzie

przyjazną rodzinom. Kawiarnie z kącikami zabaw dla

z wielkim wózkiem wypełnionym rzeczami niemowla-

dzieci i przewijakami w toaletach są już w Polsce normą.

ka, zaczęłam patrzeć na moje miasto nowymi oczami.

Ale zauważam też negatywny trend znany mi z kultu-

Czy zdołam podejść z dzieckiem do każdego okienka

ry anglosaskiej (Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej

w urzędzie? Czy dotrzemy sami na główny dworzec

Brytanii): komercjalizację przestrzeni publicznej. Coraz

w mieście komunikacją miejską, czy będę musiała

więcej jest miejsc, w których nie da się spędzać wolnego

skorzystać z samochodu? Jak najszybciej dostać

czasu za darmo. Znikają za to miejsca otwarte i całko-

się do najbliższego parku? Czy znajdę tam ławkę,

wicie niekomercyjne. Są place zabaw, ale jesienią i zimą

na której będę mogła nakarmić dziecko, a później

świecą pustkami. W dużych miastach jest sporo parków,

toaletę, w której dokonamy koniecznych czynno-

ale coraz mniej osiedlowych skwerów, likwidowanych na

ści higienicznych? Przed matkami otwiera się cały

potrzeby deweloperów, przez co dojście do przestrzeni

szeroki świat wyzwań, o których przemieszczający się

zielonych na niektórych osiedlach zajmuje sporo czasu.

szybko po mieście inni użytkownicy przestrzeni nie

Rolę miejsca przyjaznego rodzinie przejmują w miastach

mają pojęcia. Wsiadanie do tramwajów, autobusów

galerie handlowe, w których matki mogą godzinami spa-

i pociągów, lęk przed tym, czy płaczące dziecko nie

cerować po sklepach, bez konieczności kupowania cze-

Matki to jedna z mniej jednorodnych grup
społecznych, podzielona przez ideologię,
możliwości finansowe czy nawet oczekiwania.
zdenerwuje współpasażerów, konieczność karmienia

gokolwiek, a jeśli stać je na zakupy, mogą zostawić swoje

– czasem piersią, później jedzeniem w najróżniejszych

dziecko w basenie wypełnionym kolorowymi kulkami

formach – w przestrzeni publicznej. Matki z dziećmi

i oddać się przyjemności nabywania dóbr materialnych,

są specyficznymi klientami urzędów, instytucji czy

jedzenia lodów i picia kawy.

kawiarni. Ciągnie się za nimi bałagan i hałas, częściej

„Galerie handlowe faktycznie zastępują miejsca

potrzebują pomocy niż inni obywatele. Czy miasta

trzecie i przestrzenie publiczne miast. Co więcej, robią

i pracujący w nich ludzie mają tego świadomość?

to bardziej efektownie i efektywnie, sądząc z porównań

Dolores Hayden bez ogródek krytykuje amerykańskie

frekwencji w dowolnym centrum polskiego miasta do

miasta i ich coraz bardziej komercyjny design: „Współ-

frekwencji w centrum handlowym w tym mieście”12

cześnie planowane osiedla, dzielnice i miasta ograni-

– pisze socjolożka miast Katarzyna Kajdanek. Z kolei

czają kobiety, które zajmują się domem – ograniczają

Bohdan Jałowiecki komentuje brutalnie: „Mall jest

je fizycznie, społecznie i ekonomicznie”11.

protezą miasta, który zaspokaja zredukowane potrzeby

Interesujący jest zwłaszcza ten ostatni punkt –
ograniczenia ekonomiczne. Polskie miasta bardzo się

użytkowników”13.
Projektowanie miast z myślą o grupach wrażliwych:

zmieniają, coraz częściej na lepsze. Część z tych zmian

niepełnosprawnych, seniorach i właśnie matkach

to efekt rynkowego zapotrzebowania na przestrzeń

z dziećmi, to ważny postulat, wciąż jeszcze zbyt mało

11 Taż, The Non-Sexist City, Theory and The City, 23 October 2006, http://theoryandthecity.blogspot.com.au/2006/10/non-sexist-city.
html (dostęp 8 marca 2017).
12 Katarzyna Kajdanek, Zróbmy sobie miasta, Instytut Obywatelski, 20 marca 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/20192/lupa-instytutu/zrobmy-sobie-miasta (dostęp 8 marca 2014).
13 Bohdan Jałowiecki, Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 35.
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głośny w przestrzeni publicznej. Być może dlatego, że

że przysługuje obojgu rodzicom). Ważna jest też ogólno-

matki to jedna z mniej jednorodnych grup społecznych,

narodowa dyskusja o roli opiekuńczej osób, które zosta-

podzielona przez ideologię, możliwości finansowe czy

ją w domach z dziećmi, a także długofalowe rozwiązania

nawet oczekiwania. Przez to jednak cierpią jej potrzeby.

zapewniające tym osobom względne bezpieczeństwo

Dlaczego każdy urząd nie miałby konsultować swoich

finansowe, emerytalne i zdrowotne. Profesor Dominika

nowych pomysłów infrastrukturalnych z przedstawicie-

Maison w badaniu Dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci tak

lami rodzin z małymi dziećmi? Nie chodzi o zwiększa-

podsumowuje oczekiwania polskich rodziców: „zda-

nie roszczeniowości, ale o adresowanie codziennych

niem większości, potrzebne są rozwiązania systemowe:

problemów. Te problemy nie spowodują wprawdzie, że

ludziom musi się »żyć lepiej i normalniej«. Rozwiązaniem

ludzie nie zdecydują się na posiadanie dzieci, ale mogą

nie jest jednorazowa pomoc (jak np. becikowe czy

sprawić, że młode rodziny pozostaną tylko przy jednym

płatny urlop dla ojca), ale działania długofalowe: wyższe

dziecku albo wybiorą emigrację, a to już są rozwiązania

zarobki (61% Polaków), systematyczne dodatki do pensji

katastroficzne dla polskiej demografii.

za każde dziecko (45%), stabilizacja na rynku pracy

Oczekując kolejnego dziecka, zadaję sobie proste
pytanie: czy są takie środki – prywatne lub publiczne –

(44%) oraz systemowe ułatwienia dla pracujących matek
(34%)”14.

dzięki którym koszty macierzyństwa, zarówno czysto

A tak naprawdę chyba jednak warto przyznać, tak

ekonomiczne, jak i psychologiczne, stałyby się niższe,

jak w 2012 roku w głośnym artykule w „The Atlantic”15

zwłaszcza dla kobiet? Zdaje się, że jak zawsze najlepsza

ogłosiła Anne-Marie Slaughter, że „po prostu kobiety

byłaby synergia rozwiązań. Na pierwszym miejscu umie-

(zwłaszcza matki) nie mogą mieć wszystkiego”. Nie-

ściłabym rozsądne i przemyślane polityki prorodzinne

zależnie od tego, jak idealny będzie publiczny system

państwa (wychodzące poza wypłatę zasiłków finanso-

wspierania rodzin, nie zdoła on rozwiązać wszystkich

wych jako jedyne działanie), wzorujące się na sprawdzo-

problemów rodzicielskich. Część z nich zależy przecież

nych modelach skandynawsko-francuskich. Na drugim

od nas, od partnerstwa i współdziałania młodych rodzi-

– intensywne kampanie społeczne, które promowałyby

ców, ich relacji z dziadkami czy ścieżki zawodowej. Na

aktywne rodzicielstwo ojców, zwłaszcza wykorzystywa-

każdej porodówce powinna więc znaleźć się informacja:

nie przez nich znaczącej części urlopu rodzicielskiego

świadomość konieczności kompromisów jest niezbęd-

(w Polsce skrótowo nazywanego macierzyńskim, mimo

nym elementem szczęśliwego macierzyństwa.

14 Dominika Maison, Dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci?, Tajniki polityki, 23 lutego 2015, http://tajnikipolityki.pl/dlaczego-polki-nie-chca-miec-dzieci/ (dostęp 18 marca 2017).
15 Anne-Marie Slaughter, Why Women Still Can’t Have It All, The Atlantic, July–August 2012, https://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/ (dostęp 8 marca 2017).

Aleksandra Kaniewska – japonistka i dziennikarka, absolwentka Modern Japanese
Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim.
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Przecież różową kredką
to tylko dziewczyny
ANNA MATEJA

Wyraźnie inne traktowanie dziewcząt i chłopców
na każdym etapie kształcenia nie ma charakteru incydentalnego czy wyjątkowego. To dobrze
umocowana tradycja, oparta na wyobrażeniach
społecznych powielanych przez kolejne pokolenia.
Niełatwo będzie ją przełamać.

-Hutniczej w Krakowie, która doktorat napisała z fizyki,
a pracę habilitacyjną z biofizyki. „Powiem jednak i coś
niepoprawnego politycznie: obserwując swoich studentów, odnoszę czasami wrażenie, że mężczyźni mają
inny umysł – taki, który łatwiej rozgryza zagadki nauk
ścisłych. Ale to kobiety starają się bardziej i w efekcie
to one nierzadko osiągają więcej, nawet na kierunkach,
które zwyczajowo przyjęło się uważać za męską domenę”2. Wyraźnie mniejsza liczba studentek na kierunkach
ścisłych i technicznych to, niestety, wynik wychowania
i tradycji, a nie płci i różnic poznawczych z nią związanych.
Z kolei profesor Anna Romanowska, matematyczka

„Chłopcy częściej wybierają przedmioty ścisłe, dziew-

z Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmuje się algebrą

częta zaś humanistyczne lub przyrodnicze (z naciskiem

abstrakcyjną i jej zastosowaniami, pamięta ze swoich

na biologię), ewentualnie artystyczne. To swoisty szkolny

studiów, że dziewczyn było więcej niż chłopców i osią-

Wyraźnie mniejsza liczba studentek
na kierunkach ścisłych i technicznych to,
niestety, wynik wychowania i tradycji.
wkład w utrwalanie stereotypów i uwewnętrznianie ról

gały lepsze od nich wyniki. „Później zorientowałam się

płciowych przez dziewczęta i chłopców” – czytamy w po-

jednak, że im wyższe stanowisko, im bardziej prestiżowa

radniku Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji1.

konferencja, tym pań jest mniej. W moim macierzystym

„Osiągnięcia są kwestią zdolności i pracy” – przekonuje Joanna Chwiej, wykładowca Akademii Górniczo-

instytucie większość koleżanek »grzęzła« pod ciężarem
obowiązków domowo-zawodowych”3.

1 Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, współpraca
Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007, s. 119.
2 Do sedna rzeczy, Joanna Chwiej w rozmowie z Anną Mateją, „Znak” 2015, nr 11, s. 78.
3 Matematyczki, Zorca Project/Monika Redzisz, Monika Bereżecka, „Wysokie Obcasy” 2004, nr 39, dodatek do „Gazety Wyborczej”
2004, nr 232, s. 10.
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Doświadczenie obu uczonych, w różnym przecież

być silniejszy od tego, co dzieci i nastolatki widzą wokół

wieku, pokazuje, że w Polsce wśród różnych przyczyn,

siebie albo w mediach? Bo przecież w bliższym i dal-

które składają się na mniejszą liczbę studentek fizyki,

szym otoczeniu kobiety pracują zawodowo, nierzadko

matematyki czy dziedzin technicznych, wciąż ważny

samodzielnie wychowują dzieci i prowadzą dom, pia-

jest sposób traktowania obu płci, od wczesnych lat

stują stanowiska publiczne, a w politycznych utarczkach

szkolnych począwszy. Bo jeżeli nadal istnieją „męskie

bywają równie bezpardonowe jak mężczyźni.

domeny” i „kobiece zawody”, w naturalny sposób ktoś

Chciałoby się na te ważne pytania udzielić jedno-

musi je obsadzać. To kolejne pokolenia młodych ludzi

znacznych odpowiedzi, podpartych wynikami badań

od pierwszych lat edukacji wychowywanych do odegra-

ilościowych i jakościowych. Tyle że kompleksowych ba-

nia z góry im wyznaczonych ról, przydzielonych przez

dań, które brałyby pod uwagę wskaźnik płci w edukacji,

podręczniki, zabawy, pouczenia starszych. Najprostsza

w Polsce się nie przeprowadza4. O rzeczywistych danych

zasada, że o wyborze kierunku studiów czy zawodu

można wnioskować z cząstkowych badań rozsianych po

powinny decydować osobiste zdolności i ambicje, a nie

różnych opracowaniach, a przede wszystkim z wywia-

Stereotypy na temat „prawdziwej dziewczyny/kobiety”
i „prawdziwego chłopca/mężczyzny” królują
też w zestawie lektur szkolnych.
płeć, wciąż nie jest w Polsce oczywista. Skutki tego my-

dów, jakie badacze przeprowadzają z nauczycielami

ślenia dają się zauważyć w obszarach dalekich od szkoły

i uczniami.

czy przedszkola. W nauce wyraźnie mniej jest kobiet niż
mężczyzn, podobnie jak na stanowiskach związanych
ze sprawowaniem jakkolwiek pojętej władzy. Jakby

Z raportu Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona5 wynika, że dyskryminacja w szkołach
– od podstawówek, przez gimnazja, do liceów – jest

w dorosłym życiu powielano banalną sytuację podziału

zjawiskiem powszechnym, praktykowanym przez obie

pracy w samorządzie szkolnym: do pracy wybieramy

strony: tych, którzy wzywają do tablicy, i tych, którzy

dziewczyny, „bo solidne”, do piastowania stanowisk –

pod nią odpowiadają. Sytuacje różnego traktowania

chłopców, „bo są bardziej przebojowi”.

zdarzają się nawet w przedszkolach, a dyskryminacja

By znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy, trzeba za-

ze względu na płeć, obok innych, które pojawiły się za

dać kilka pytań. Ile czasu, a więc uwagi i zainteresowania,

sprawą zmian społecznych w Polsce w ostatnich latach,

poświęca się w klasach chłopcom, a ile dziewczętom?

wciąż jest obecna.

W jakim stopniu treści przekazywane w szkole – w tym

W podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej, ale

stereotypy obecne w podręcznikach i zachowaniach

jedynie tych, które wydano w ostatnich latach, zakres

części nauczycieli – kształtują umysły obu płci, wpły-

aktywności zawodowych podejmowanych przez ko-

wając na przykład na wybór zawodu czy kierunku

biety jest wyraźnie bogatszy niż w starszych edycjach.

studiów dziewczyn i chłopców? Nawet jeśli w większo-

Wciąż jednak jest czterokrotnie mniejszy od aktywności

ści podręczników są powielane stereotypy na temat

podejmowanych przez „podręcznikowych” mężczyzn.

ról, zadań i obowiązków przynależnych obu płciom

Głównym zadaniem ich życiowych partnerek pozostaje

w rodzinie i społeczeństwie, czy przekaz szkolny może

opieka nad rodziną i prowadzenie domu. Stereotypy na

4 Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, Równa szkoła..., dz. cyt., s. 120.
5 Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej
w Polsce. Raport z badań, red. Katarzyna Gawlicz, Paweł Rudnicki, Marcin Starnawski, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Warszawa 2015. Wyniki badań, o ile nie zaznaczam inaczej, pochodzą z tego raportu.
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temat „prawdziwej dziewczyny/kobiety” i „prawdziwe-

Nie może więc dziwić, że jedynie 15 procent

go chłopca/mężczyzny” królują też w zestawie lektur

nauczycielek uczestniczących w badaniu było zdania,

szkolnych. Co więcej, tylko w pięciu lekturach dla szkoły

że właściwym zawodem dla kobiety jest ten, który

podstawowej i jednej dla gimnazjum występują boha-

sama wybierze. Zaledwie 3 procent przekonywało, że

terki. Resztę „obsadzają” panowie...

wszystkie możliwe aktywności zawodowe powinny

Naturalną koleją rzeczy chłopcy, i to od pierwszych

być brane pod uwagę. Przytłaczająca reszta badanych

lat edukacji, też nie mogą wychodzić poza szablon,

poleciłaby uczennicom następujące zawody: lekarki

który kształtuje społeczne wyobrażenia na temat ich

(zwłaszcza pediatry) i pielęgniarki, nauczycielki i przed-

płci. „Ojejku, a co tu tak różowo, to chłopak?” – zapytała

szkolanki, gospodyni domowej i sprzątaczki. Czy owe

nauczycielkę jej zdziwiona koleżanka po fachu, prze-

nauczycielki myślałyby tak samo, gdyby zdawały sobie

glądając rysunki uczniów. Okazało się, że faktycznie

sprawę, że według raportu sieci Eurydice, analizującego

chłopak. „Przecież różową kredką to dziewczyny”...

wyniki nauczania w szkołach publicznych Unii Europej-

Wybór tego koloru nauczycielka uznała za „dziwny”.

skiej, „w przedmiotach ścisłych różnice w osiągnięciach

Dziewczyny mają być ułożone, uległe,
dobrze się uczące, grzeczne.
Za naturalny wielu nauczycieli edukacji przedszkolnej

przedstawicieli obu płci są najmniejsze”7? Nawet w tych

uznaje natomiast podział zabawek na „dla chłopców”

dziedzinach nauki, w których przyjęło się uważać, że

(na przykład samochodziki) i „dla dziewczynek” (na

uczennice radzą sobie słabiej, stereotyp nie wytrzymuje

przykład lalki). I odpowiednio dzielą grupę, nie czekając

konfrontacji z wynikami badań. Po co więc te ogranicze-

na wyrażenie woli przez zainteresowanych. Tymczasem

nia stwarzać, rezerwując pewne aktywności zawodowe

to dorosłym taki podział wydaje się oczywisty, dzieciom

jako rekomendowane dla kobiet?

– niekoniecznie.

Trwająca ponad ćwierć wieku dyskusja o istnieniu

„Mam za sobą rozmowy z inteligentnymi, pięcio-

nierówności ze względu na płeć i konieczności jej prze-

i sześcioletnimi dziewczynkami, które się dziwią, że

ciwdziałania nie znaczy, że toczy się ona także w szkole.

w większości filmów rysunkowych są tylko chłopcy”6

Gdyby tematyka antydyskryminacyjna była częścią

– mówi profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka, od

edukacyjnej rzeczywistości, a nie okolicznościowym

lat zajmująca się problematyką równouprawnienia

wydarzeniem, przeprowadzający wywiad badacze ra-

płci. „I pytają: »A gdzie są dziewczynki?«. Ich pytania

czej nie usłyszeliby, że wulgarne zaczepianie dziewczyn

wynikają z naturalnego zdziwienia, później edukacja

przez chłopców to „popisówa [...] żeby było przez chwilę

pozbawia nas tego”. W niezamierzony sposób szkoła

śmiesznie”8. Albo: „O, puściła się, to szkoły nie skończy”

zamiast rozbudzać zainteresowanie światem, ucząc

– jak mieli się wyrażać, zdaniem uczniów, nauczyciele

między innymi, że wybór drogi życiowej to kwestia

o nieletnich dziewczynach w ciąży (opisy zachowań

osobistych decyzji i motywacji, utrwala to, co świat

wobec nastolatek w ciąży pojawiały się w wywiadach

dorosłych przyjął za normę.

najczęściej, jako przykłady gorszego traktowania ze

6 Nikt Obamy nie pyta, co sobie powiększył, z Anną Firsowicz i prof. Małgorzatą Fuszarą rozmawia Agnieszka Kublik, „Wysokie Obcasy”
2012, nr 2, dodatek do „Gazety Wyborczej” 2012, nr 11, s. 27.
7 Różnice w wynikach nauczania a płeć uczniów. Obecna sytuacja i działania podejmowane w Europie, przeł. Jakub Czernik, Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 37.
8 Wypowiedzi pochodzą z wywiadów grupowych przeprowadzonych z 62 uczennicami i uczniami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych różnego typu, opublikowanych w: Dyskryminacja w szkole..., dz. cyt., rozdz. 3.

30

Przecież różową kredką to tylko dziewczyny

względu na płeć). Z kolei w dyskusji o równości płci

niach, często niewiedzy albo braku świadomości. Trud-

jeden z chłopców „zasiadł w pierwszym rzędzie i po

no więc oczekiwać, by w takiej sytuacji uczestnicy tych

prostu nie dał nikomu dojść do głosu”, dobitnie to wy-

sytuacji wiedzieli, jak dyskryminacji zapobiegać albo

jaśniając: „w ogóle wymyślacie jakieś durnoty, wszyscy

jak rozmawiać z jej sprawcami (wśród których są także

wiedzą, że baby to się nadają tylko do...”. Stwierdzenie

nauczyciele!) i ofiarami. Nierzadko nie mają też infor-

nie wywołało sprzeciwu.

macji o tym, jakie podręczniki czy pomocowe naukowe

Dziewczynki, które lubiły grać w piłkę nożną albo

już powstały, więc mogłyby być źródłem wskazówek.

zachowaniem odbiegały od przyjętego wzorca dziew-

Edukacji na temat dyskryminacji na pewno nie pomaga

częcości czy kobiecości, słyszały epitet „babochłopy”.

fakt, że polskie szkoły są przede wszystkim miejscem

A jeśli w zawodach sportowych okazały się lepsze od

nauczania, a nie wychowywania. To samo w sobie może

kolegów, ci musieli przełknąć drwinę, że pokonali ich nie

sprzyjać bagatelizowaniu tych wszystkich zachowań,

sprawniejsi zawodnicy, ale „baby” – co chyba miało być

które czynią z dziewczynek i nastolatek osoby mniej

powodem do dodatkowego wstydu. Granica tego, co

przekonane o własnej wartości.

mogą robić chłopcy, a co nie przystoi dziewczynom, jest

Na koniec krótka historia sprzed ponad 100 lat. Na

na tyle nieprzekraczalna, że uczennicom zdarzało się

ziemiach polskich pierwsze gimnazjum żeńskie reali-

mówić podczas wywiadów: „chłopcy mają lepiej”. Bo im

zujące program gimnazjów męskich, czyli taki, który

nauczyciele pozwalają na posiadanie własnego zdania,

pozwalał rozpocząć studia, otwarto dopiero jesienią

konfrontację, jakiś rodzaj „niegrzeczności”. Dziewczy-

1896 roku, w Krakowie, po kilku latach pokonywania

ny mają być inne: ułożone, uległe, dobrze się uczące,

biurokratycznych przeszkód i mocowania się z siłą

grzeczne. I są premiowane za pozostawanie w tych

ludzkich przyzwyczajeń, zgodnie z którymi wykształ-

ramach, ale nie do tego stopnia, by powierzać im przy-

cenie miało być kobietom niepotrzebne (a nawet

wództwo. Jedna z nauczycielek w liceum, przepytywana

szkodliwe, bo jakoby prowadziło między innymi do ich

Wszyscy wiele tracimy, zamykając pewne drogi
rozwoju przed dziewczynkami i dziewczynami,
nim te w ogóle zdążą pomyśleć, że mogłyby
je wybrać.
przez badaczki, przyznaje, że funkcje przewodniczących

bezpłodności). Do otwarcia nigdy by nie doszło, gdyby

obejmują uczniowie, ale wykonanie konkretnych zadań

nie poparcie kilku profesorów Uniwersytetu Jagielloń-

opłaca się powierzać uczennicom: „Jak patrzę na różne

skiego, a przede wszystkim zaangażowanie Kazimie-

inicjatywy samorządowe, wewnątrzklasowe, to na ogół

ry Bujwidowej, znanej emancypantki, żony Odona

są to dziewczyny. I na ogół moje koleżanki [mówią]:

Bujwida, wybitnego bakteriologa. Uczony ten nie tylko

»zawołam Aśkę«, »zawołam Anię«, »idź do Kingi«, »idź

jako pierwszy na ziemiach polskich wprowadził szcze-

do Asi«, »rozmawiaj z Iloną«, »nie rozmawiaj z przewod-

pienia przeciwko wściekliźnie, ale także całym sercem

niczącym«. Po prostu odpowiedzialność jest cedowana

wspierał żonę w jej działalności społecznej. A po latach

na osoby sprawdzone, zorganizowane, bardzo też przy

opisał w pamiętniku scenę pożegnania w ich domu

okazji rzetelne. No i to z założenia są dziewczyny”.

przy ulicy Studenckiej w Krakowie dwudziestocztero-

Wyraźnie inne traktowanie dziewcząt i chłopców na

letniej Marii Skłodowskiej, która bezskutecznie starała

każdym etapie kształcenia nie ma charakteru incyden-

się o posadę asystentki w katedrze fizyki na Uniwersy-

talnego czy wyjątkowego. To szeroka, dobrze umoco-

tecie Jagiellońskim.

wana struktura, oparta na wyobrażeniach społecznych
powielanych przez kolejne pokolenia, przyzwyczaje-

„[G]łupi los, który nie pozwala kobiecie na pracę
w uniwersytecie, podczas gdy taka masa męskich mier-
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not według prawa stoi o niebo wyżej od was”9 – pod-

Historia warta przypomnienia nie dlatego, że z racji

sumował Bujwid. Dopiero w 1894 roku władze uczelni

uprzedzeń wobec kobiet Maria Skłodowska-Curie do-

zdecydowały się przyjąć pierwsze trzy kobiety na

konała odkryć we Francji, a nie w Krakowie. Istotne jest

farmację. W tym czasie Maria Skłodowska, która studia

przecież zaistnienie tych dokonań, a nie jego okoliczno-

na Sorbonie rozpoczęła w listopadzie 1891 roku, miała

ści. Pozwala jednak postawić pytanie, ile wszyscy traci-

już licencjat z fizyki (uzyskany z pierwszą lokatą) i z ma-

my, zamykając pewne drogi rozwoju przed dziewczyn-

tematyki. Dzięki staraniom wybitnego fizyka Gabriela

kami i dziewczynami, nim te w ogóle zdążą pomyśleć,

Lippmanna dostała pierwsze stypendium na prowadze-

że mogłyby je wybrać. Bo do tego właśnie sprowadza

nie badań naukowych. Dziesięć lat później otrzymała

się siła działania stereotypów, które potrafią spętać

Nagrodę Nobla z fizyki, a w 1911 roku z chemii, i do

wyobraźnię równie skutecznie jak przepisy prawa.

dzisiaj pozostaje jedynym laureatem nagród tej rangi
otrzymanych w dwóch dziedzinach naukowych.

9 Odo Bujwid, Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932–1942, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 95.

Anna Mateja – dziennikarka i publicystka. W latach 1996–2008 redaktorka „Tygodnika
Powszechnego”. Laureatka nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii „Wywiad”
w 2007 roku. Współpracowniczka miesięcznika „Znak”, gdzie prowadzi rubrykę rozmów
z naukowcami „Świat realny jest poznawalny”. Autorka między innymi książek Co zdążysz
zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza (Kraków 2012), Serce pasowało. Opowieść
o polskiej transplantologii (Wołowiec 2016), oraz współautorka (z Krzysztofem Burnetką)
opracowania na temat sytuacji kobiet w Polsce Wszystko o Ewie (Warszawa 2011).
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Polki w mediach
AGNIESZKA RUCIŃSKA

Piękna, młoda i spełniona. Tak w skrócie można
opisać medialny wizerunek współczesnej kobiety
w Polsce. Nie jest całkiem prawdziwy, ale trafia do
społecznej świadomości.

opinia, że głosy męskie są bardziej wiarygodne, lepiej
się ich słucha. Kobieta – zwłaszcza w porannej audycji
– występuje albo w parze z mężczyzną, albo w ogóle.
Męskie głosy są uznawane za mocniejsze, a tym samym
bardziej cenione. Takie doświadczenie wyniosłam
z pracy w radiu, gdzie przy tworzeniu grafików stawiało
się na prowadzących, a nie na prowadzące. Większą
staranność można zauważyć w TOK FM, gdzie na pięciu
prowadzących dwie to kobiety. Jednak w audycjach

Szczególny wpływ na to, jak prezentowane w mediach są kobiety, mają telewizja i kolorowa prasa, które
próbują narzucić wizerunek kobiety wiecznie szczęśli-

prowadzonych przez kobiety wśród gości i tak przeważają mężczyźni.
Także obraz świata prezentowany w telewizyjnych

wej, zadowolonej, z nienagannym makijażem i fryzurą.

serialach, reklamówkach czy prasie kobiecej często

Choć trzeba przyznać, że reprezentacja kobiet w pol-

nie przystaje do otaczającej nas rzeczywistości. Jest to

skich mediach informacyjnych w roli ekspertek jest coraz

szczególnie niebezpieczne zwłaszcza dziś, gdy żyjemy

większa, to jednak trudno nie zauważyć innego sposobu

w kulturze obrazkowej, a wiedzę o świecie oraz poglądy

prezentowania kobiet niż mężczyzn i odmiennych wy-

czerpiemy głównie z mediów. Obraz ten jest zniekształ-

Reprezentacja kobiet w roli ekspertek w polskich
mediach informacyjnych jest coraz większa.
magań stawianych każdej płci. Zresztą o niskim udziale

cony na przykład pokazywaniem kobiet, zwłaszcza

kobiet w mediach świadczy to, że pojawiają się specjalne

w reklamie, tylko w kilku, często stereotypowych rolach.

programy z żeńską reprezentacją, na przykład „Babilon”

Femme fatale w ostrym makijażu i wyzywającym stroju

w TVN24 czy „Rzeczpospolita babska” w TVP Info. Dzięki

kusi, uwodzi, zniewala mężczyzn. Często jest przy

takim audycjom media chcą i próbują udowodnić, że

tym luksusowa. Taki wizerunek widzimy nagminnie

troszczą się o parytet i dbają o równy udział płci.

w reklamach perfum. Kobieta w półnegliżu, z uwodzi-

Nie lepiej jest w stacjach radiowych. Od kiedy
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cielskim spojrzeniem, zachęca zresztą do zakupu wielu

z Radiem Zet rozstała się Monika Olejnik, jedyną

różnych produktów, a bywa, że w formie produktu – jako

prowadzącą poranny program polityczny jest Beata

przedmiot, a nie podmiot – jest przedstawiana. Półnaga

Michniewicz z radiowej Trójki. Wszystkie inne stacje po-

kobieta pasuje zarówno do reklamy bielizny, jak i samo-

stawiły na mężczyzn. W środowisku radiowym panuje

chodu – ma po prostu przyciągnąć uwagę.

Polki w mediach

W takich reklamach zobaczymy jedynie młode twa-

Dzieje się tak między innymi dlatego, że w gremiach

rze. Nawet kremy przeciwzmarszczkowe są reklamowane

decyzyjnych (na czele redakcji, działów, na stanowi-

przez młode kobiety. Te po pięćdziesiątce czy sześćdzie-

skach kierowniczych w mediach, ale też na przykład

siątce pojawią się pod warunkiem, że jest to znana aktor-

w kierownictwie firm branży reklamowej czy komunika-

ka czy celebrytka. Kobietom wmawia się, że w wieku 50

cyjnej) zasiadają głównie mężczyźni, a co za tym idzie,

czy 60 lat mogą wyglądać jak dziewczyny. Nic dziwnego,

w przekazie, który dociera z mediów, dominuje męski

że społeczeństwo uległo kultowi młodości.

punkt widzenia świata. Często nie uwzględnia on zmie-

Typowo seksistowskie reklamy pojawiają się coraz rza-

niających się realiów społecznych lub pomija ważne dla

dziej, ale tylko dlatego, że Komisja Etyki Reklamy kładzie

kobiet – dla mężczyzn niekoniecznie – tematy (przemoc

nacisk na ich ograniczenie i piętnuje tego typu wyko-

ekonomiczna i fizyczna względem kobiet, przedsiębior-

rzystywanie wizerunku kobiety. W tej dziedzinie jednak

czość kobiet, pokazywanie karier kobiet, które osiągnęły

Media nie żyją bez emocji, sporu,
ostrej wymiany zdań.
wciąż robi się za mało. Nacisk środowisk kobiecych nie

sukces, i promowanie tych wzorców, zwłaszcza wśród

wystarcza, bo choć seksistowskie reklamy nie są już tak

młodych kobiet).

ostre i wprost jak kiedyś, to nie zniknęły. Tu potrzebne jest

Brak zrównoważonego udziału osób obu płci wystę-

większe uświadamianie i kampanie społeczne, na które

pujących w różnym charakterze (gość, dziennikarz, szef

nacisk powinny kłaść nie tylko organizacje pozarządowe,

redakcji, aktor w reklamie itd.) to kłopot nie tylko dla

ale przede wszystkim instytucje rządowe.

kobiet. Pokazywanie kobiet jedynie jako tych, których

Zostawmy jednak świat reklamy i przyjrzymy się,

zadaniem jest dbanie o siebie czy opieka nad rodziną

w jaki sposób prowadzona jest debata publiczna

i domem, w sytuacji, gdy zdecydowana większość Polek

w mediach informacyjnych. W telewizjach informacyj-

ukończyła studia, pracuje zawodowo czy angażuje się

nych trudno narzekać na brak kobiet. Jest wiele pre-

w pomoc innym, i do tego często nie ma czasu, ochoty

zenterek, sporo kobiet prowadzi też własne programy.

lub potrzeby, żeby wyglądać i zachowywać się w spo-

Wydawałoby się, że przynajmniej telewizje informa-

sób, jaki narzucają media, może negatywnie wpływać na

cyjne powinny stawiać na doświadczone prezenterki.

oczekiwania mężczyzn wobec kobiet.

Jednak najważniejsza jest strona wizualna, i próżno,

Rozbieżność pomiędzy tym, co mężczyźni widzą na

poza kilkoma wyjątkami, szukać tu kobiet po czter-

ekranie, a tym, jak Polki wyglądają, jak się zachowują,

dziestce. Koledzy – wydawcy z telewizji – w luźnych

czym żyją na co dzień, może być mocno zaskakująca.

rozmowach zresztą często przyznawali, że „nieważne,

Wszak to od kobiet oczekuje się nie tylko wypełniania

co mówi, ważne, jak wygląda”. W przeciwieństwie do

obowiązków domowych i dbania o rodzinę, ale także

uznanych zachodnich stacji, w Polsce większe znacze-

pracy zawodowej. Wszystko to powinno iść w parze

nie mają wygląd i wiek niż doświadczenie i kompeten-

z nienagannym wyglądem. Mężczyzna w powszechnej

cje zawodowe.

opinii może być podobny nawet do diabła, byle dobrze

Kształtowanie tego typu wizerunków kobiet może

zarabiał – więcej trudno od niego wymagać. Kariera

mieć wpływ na kształtowanie postaw życiowych i spo-

kobiety jest mniej ważna niż spełnienie zawodowe

łecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ten

mężczyzny, bo dla niej na pierwszym miejscu powinna

sposób młodym wpaja się błędne przekonanie, że płeć

być rodzina.

jest ważniejsza niż kompetencje, a sukces życiowy zależy

Różne traktowanie dziennikarzy i dziennikarek widać

od tego, jak wyglądamy, jak mieszkamy, a nie od tego,

też, gdy spojrzymy na podział tematyczny prowadzo-

kim jesteśmy.

nych programów. W takich dziedzinach, jak biznes, sport
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czy polityka, kobiety odgrywają raczej marginalną rolę.

się jedna kobieta, góra dwie. W pewnym stopniu skład

Te obszary to męska domena; dla kobiet są zarezerwo-

gości odzwierciedla reprezentację płci w parlamencie.

wane polityka społeczna, zdrowie, kultura. Nie umniej-

Z ubiegłorocznych badań Anny Dryjańskiej na zlece-

szając tym kategoriom, to jednak nie w tych dziedzinach

nie Ekspertki.org wynika, że zaledwie 13 procent gości-

toczy się spór publiczny.

-ekspertów w programach opiniotwórczych w Polsce

W debatach kobiety niezwykle rzadko występują

to kobiety. Przeanalizowała ona 14 programów publi-

w roli ekspertów. Nawet przy tematach dotyczących

cystycznych w radiu i telewizji od kwietnia 2015 roku

bezpośrednio i w pierwszej kolejności kobiet, jak abor-

do marca 2016 roku. Wcześniej, w 2015 roku, „Gazeta

cja, spór toczy się głównie w męskim gronie, więc męski

Wyborcza” razem z fundacją Feminoteka przygotowała

sposób postrzegania problemu jest najbardziej widocz-

raport Media bez kobiet. Dziennikarze policzyli osoby,

ny. I choć, jak wspomniałam, z roku na rok jest lepiej, to

które wystąpiły w programach publicystycznych od

jednak kobieta musi na swój sukces medialny pracować

kwietnia 2014 roku do marca 2015 roku. Wizyt męskich

dłużej i ciężej niż mężczyzna.

było 3206, a kobiecych 493. To znaczy, że na każdy głos

Podam najświeższy przykład, jaki rzucił mi się
w oczy. Program „Tak jest” w TVN24 dość obszernie

kobiecy słyszymy siedem męskich.
Dlaczego tak się dzieje? Drugą naturą człowieka jest

zajął się 2 marca problemem opieki okołoporodowej

przyzwyczajenie. Przez lata budowana baza ekspertów

i planem na nowe standardy w tej dziedzinie. Audycję

medialnych jest wciąż wykorzystywana. Wydawca woli

prowadził Andrzej Mrozowski, a do dyskusji zostali

zaprosić sprawdzoną osobę ze znanym nazwiskiem niż

zaproszeni Tomasz Latos z PiS oraz Bartosz Arłukowicz

szukać nowych ekspertów, ryzykując nie tylko niższą

z PO. Trudno oczywiście zarzucić mało merytoryczny

oglądalność, ale także być może zestresowaną osobę

dobór gości, ale jednak trzech mężczyzn dyskutowało

bez doświadczenia na antenie. W dodatku głównie

o sprawie, która bezpośrednio dotyczy kobiet. Do

to mężczyźni zasiadają na stanowiskach redaktorów

Mężczyźni także mówią, że nie wezmą
udziału w dyskusji, jeśli w gronie gości
nie znajdzie się kobieta.
tego trzech mężczyzn rozmawiało o czwartym męż-

naczelnych. Poza pismami dla kobiet na stanowiskach

czyźnie – profesorze Bogdanie Chazanie. Głos kobiet

szefów dominują mężczyźni. Niżej, czyli wśród wy-

został zupełnie pominięty, a skończyło się na typowej

dawców, jest bardzo podobnie. A to właśnie wydawcy

pyskówce. Śmiem twierdzić, że gdyby w programie

planują tematy, jakie będą poruszane w audycji. Trudno

wzięła udział kobieta, nie tylko dyskusja byłaby

więc się dziwić, że o przemocy domowej, ekonomicznej

bardziej merytoryczna, ale również usłyszelibyśmy

czy nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku

bardziej wiarygodne opinie. Ale ponoć „kobieta

pracy nie dowiemy się zbyt wiele. Tu szczególną rolę

łagodzi obyczaje”, co mediom nie do końca pasuje.

powinny odgrywać media publiczne, których zadaniem

One pożądają raczej dyskusji gorącej niż merytorycz-

jest między innymi uświadamianie i edukacja. Jednak

nej. Media nie żyją bez emocji, sporu, ostrej wymiany

powyborcze zmiany przyniosły do radia i telewizji

zdań. Kobiety występujące w roli ekspertów są często

publicznej nie tylko polityczną propagandę, ale także

lepiej przygotowane od mężczyzn, używają więcej

bardzo prawicowy i stereotypowy sposób widzenia

argumentów, mniej emocji.

świata, a co za tym idzie – także ról społecznych. Media

Innym przykładem jest program polityczny „Kawa
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publiczne utrwalają stereotypy, a mediów komercyjnych

na ławę” prowadzony przez Bogdana Rymanowskiego

nie obowiązuje misja. W efekcie problematyka nierów-

w niedzielne poranki w TVN24. Na sześciu gości pojawia

ności ląduje na marginesie debaty.

Polki w mediach

Za tę sytuację winą częściowo można obarczać

na to, co powiedzą, ale także na to, jak będą wyglądały,

mężczyzn, choć i kobiety mogłyby zrobić dla siebie

będzie skierowana uwaga. Ten stereotyp przebija się

więcej. Przykładowo, gdyby kobiety głosowały na ko-

także do osób decydujących o doborze gości w mediach

biety, w parlamencie to nie mężczyźni mieliby przewagę

– i koło się zamyka. To wszystko ma duży i negatywny

– przynajmniej liczebną. Podobnie jest z utrwalaniem

wpływ na kobiety. Niskie poczucie własnej wartości

wizerunku kobiety przez media. Wiele krzywd kobiety

utrwalane stereotypami powoduje, że niejednokrotnie

wyrządzają sobie same. Zaglądam do jednego z dużych

kobiety zaproszeń do mediów nie chcą przyjmować.

miesięczników dla pań. Działy: moda, piękno, kosmetyki,

Z góry się poddają, nie chcą walczyć o pozycję w mę-

gwiazdy, kuchnia, podróże, diety. I choć część artykułów

skim świecie.

porusza ważne tematy, to jednak widać, w jakich obsza-

Na szczęście coraz częściej mówi się o tym głośno.

rach umiejscawia się kobiece zainteresowania. Zapewne

Nie tylko środowiska feministyczne zwracają uwagę na

wiele kobiet ma czasem ochotę pooglądać obrazki,

problem. Mężczyźni także mówią, że nie wezmą udziału

zerknąć na luksusowe artykuły i zobaczyć, co w trendach

w dyskusji, jeśli wśród gości nie znajdzie się kobieta.

modowych piszczy, ale przewaga tego typu pism w dzia-

Mediom wytyka się męski punkt widzenia, widzowie czy

le „kobieta” świadczy o zapotrzebowaniu.

słuchacze zwracają uwagę na reprezentację płciową.

Kobiety też ulegają dotyczącym ich stereotypom.

Do parytetu jeszcze daleko i wyraźnych powodów do

Często czują się słabsze, gorsze, boją się, że nie dorów-

zadowolenia nie ma, ale jak to w Polsce bywa, kobiety

nają mężczyznom w dyskusji, choć niejednokrotnie mają

muszą wziąć w sprawy w swoje ręce i walczyć o swoją

znacznie większą wiedzę. Boją się, że będą oceniane

obecność. Presja ma sens.

bardziej rygorystycznie, zdają sobie sprawę, że nie tylko

Agnieszka Rucińska – konsultantka do spraw mediów, przez 10 lat dziennikarka radiowa,
między innymi w Informacyjnej Agencji Radiowej.
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Drogi Polek i drogi Polski zaczynają się rozchodzić.
Polki chcą żyć pełnią życia i być szczęśliwe, tak jak
każda z nas to rozumie. Niestety, Polska usiłuje
narzucić im model życia „po bożemu”, tak jak rozumie je nasz Kościół.

ją, że jesteśmy nieco lepiej wykształcone od mężczyzn,
więcej wśród nas absolwentek wyższych uczelni – czyli
na starcie do zawodowego życia obie płcie są równe,
nawet z lekkim wskazaniem na kobiety. Zaraz potem coś
z tą równością dzieje się złego.
Z najświeższych badań Polskiego Barometru
Pracowniczego wynika, że młodych mężczyzn i młode
kobiety najbardziej zaczyna różnić poczucie wykorzystania przez pracodawcę ich potencjału1. Satysfakcję
z tego, że ich potencjał wykorzystany jest w pełni,
odczuwa 44 procent mężczyzn w wieku do 24 lat

W 1989 roku nie przyszłoby nam to głowy, ale

i zaledwie 34 procent ich rówieśniczek. Jeszcze gorzej

bluźnierczą tezę feministek, że „prawa kobiet zostały

jest z oceną możliwości własnego rozwoju, szkoleń

sprzedane, Kościół dziś o nich decyduje”, niestety

oraz nabywania nowych umiejętności. Wysoko ocenia

coraz mocniej potwierdza bogaty, zebrany przez

je aż 46 procent młodych mężczyzn i tylko 35 procent

ostatnie 27 lat materiał badawczy. Okazuje się, że

kobiet. Awansu spodziewa się 41 procent pracowników

w wolnej Polsce państwo niewoli kobiety bardziej niż

i zaledwie 29 procent pracowniczek. Widać, że zaczy-

W coraz bardziej niestabilnym świecie jedyną
ostoją wydają się rodzina i przyjaciele.
PRL. Sporo czasu zajęło nam, kobietom, żeby to zrozu-

nają się schody. Zawodowe szanse młodych kobiet

mieć. Z odzyskanej przez Polskę wolności cieszyłyśmy

maleją z powodu obawy pracodawców, że za chwilę

się przecież jak z własnej; wydawało nam się, że ta

mogą one zechcieć mieć dziecko. Po co więc w nie

druga wynika z tej pierwszej. Teraz jednak zaczynamy

inwestować, skoro ze stopą zwrotu może być różnie?

się buntować.

Po co je awansować?

Nasze ambicje i zdolności nie różnią się od męskich.

A może dziewczyny są po prostu gorsze? Chyba

W boom edukacyjny młodzi obu płci rzucili się tak samo

jednak niekoniecznie. Gwałtowny rozwój zawodowy

entuzjastycznie, kobiety może nawet bardziej. Miał gwa-

pań obserwuje się u nich dopiero w wieku 55–64 lata.

rantować lepszą pracę i lepsze życie. Statystyki pokazu-

Sporo kobiet dopiero w tym wieku decyduje się też na

1 Polski Barometr Pracowniczy, Kantar TNS, http://www.tnsglobal.pl/polski-barometr-pracowniczy-2 (dostęp 13 marca 2017).
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działanie w polityce. Bo odchowały dzieci i nareszcie

Dziś okazuje się, że chyba jednak był to sukces

mogą się spełnić zawodowo, rozwinąć skrzydła. Co ma

pozorny, tak samo jak ułudą staje się bardziej liberalny

do tego powtarzana przez feministki teza o sprzedaży

pogląd na rolę kobiet. Rzecz w tym, że coraz bardziej

praw kobiet Kościołowi? O tym za chwilę.

konserwatywne państwo nie pozwala społeczeństwu

Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn naj-

z konserwatyzmu się wyzwalać. Usiłuje nas wtłoczyć

ważniejszą sprawą i sensem życia jest udane życie

w model rodziny, którego większość z nas już nie chce,

rodzinne. Zawsze tak było, a w ostatnich latach od-

przestaliśmy go akceptować. To, że polskie społeczeń-

czuwamy tę potrzebę jeszcze mocniej. W coraz bar-

stwo mniej przywiązuje kobiety do kuchni i dzieci, jest

dziej niestabilnym świecie jedyną ostoją wydają się

bardziej konsekwencją naszego otwarcia na Zachód,

rodzina i przyjaciele. Takie priorytety, według TNS,

przyglądania się tamtejszemu modelowi rodziny, niż

deklaruje 65 procent kobiet i 62 procent mężczyzn2 .

świadomej polityki państwa, lansującej partnerski model

Skoro największy w tym ambaras, żeby dwoje chciało

związku dwojga ludzi. Nasze państwo raczej kobietom

Gdyby urlopem ojciec i matka musieli się
obowiązkowo, z mocy prawa, dzielić, szanse
obu płci na rynku pracy byłyby równe.
naraz, a w tym przypadku akurat chcą, pozostaje tylko

robi wbrew, proces równouprawnienia płci usiłuje

uzgodnić szczegóły. Tym bardziej że konsensus na

zahamować, a nawet odwrócić. Drogi Polek i drogi Polski

poziomie rodziny wydaje się dzisiaj nieco łatwiejszy

zaczynają się rozchodzić. Polki chcą żyć pełnią życia i być

niż ćwierć wieku temu. Jako społeczeństwo staliśmy

szczęśliwe, tak jak każda z nas to rozumie. Polska usiłuje

się bowiem mniej konserwatywni.

narzucić model życia „po bożemu”, tak jak rozumie je

Z badań TNS wynika, że w 1994 roku dzieliliśmy się
na dwie prawie równe części: 50 procent uważało, że

nasz Kościół.
Z taką sytuacją mamy do czynienia od początku

kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żo-

wolnej Polski, choć najpierw był to błąd, polityką stał

nami, a dopiero później mogą myśleć o sukcesach za-

się potem. Błąd polegał na tym, że jedną z pierwszych

wodowych; 46 procent przyznawało kobietom prawo

ofiar transformacji padły tak zwane usługi publicz-

do kariery zawodowej, nawet jeśli z tego powodu mia-

ne: żłobki, przedszkola, szkolne świetlice. Miejsca,

łyby mniej zajmować się rodziną. Po 20 latach znaczna

w których matki pracujące mogły zostawić dzieci, nie

część polskiego społeczeństwa zezwala kobietom na

bojąc się, że coś im się stanie. I, co równie ważne, stać

aktywność zawodową nawet kosztem „zaniedbania”

je było na ten wydatek, w dużej mierze dotowany

rodziny. Takie zdanie ma już 64 procent badanych.

przez państwo. Terapia szokowa polegała również

Przy ograniczeniu roli kobiety do bycia żoną i matką

na tym, że na żłobki i przedszkola pieniędzy zabrakło

nadal upiera się 31 procent 3. Nie wiemy, ile jest wśród

w pierwszej kolejności. Kościół jeszcze do tego ręki

nich kobiet, ale jeśli to ich wybór, należy go uszano-

nie przykładał.

wać. Bo o ten wybór właśnie chodzi, chcemy go mieć.

Wkrótce jednak to zrobił. Wpływowi Kościoła na

Odniosłyśmy sukces, zaczęłyśmy się emancypować.

polityków i ich labilności zawdzięczamy ustawę zaka-

Dwa lata temu.

zującą aborcji i dopuszczającą ją tylko w kilku ściśle

2 Żyć szczęśliwie, TNS, lipiec 2013, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/03/K.055_Zyc-szczesliwie_O07a-13.pdf
(dostęp 13 marca 2017).
3 Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku, TNS, luty 2014, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/03/K.011_Rola_w_rodzinie_001a-14.pdf (dostęp 13 marca 2017).
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określonych prawem przypadkach (gdy ciąża jest wy-

wręcz chłodna. Wprowadziliście nawet urlopy ojcowskie,

nikiem gwałtu, płód zagraża życiu matki lub jest ciężko

umożliwiające cieszenie się nowo narodzonym potom-

uszkodzony). Gdyby restrykcyjnej ustawie towarzyszyło

kiem także tatusiom. Ale żeby ojców bardziej stanowczo

uświadamianie dzieci, czym jest i powinien być seks oraz

zachęcać do skorzystania z tej możliwości, jak to robiono

jak niepożądanej ciąży uniknąć, byłoby pół biedy. Jed-

w innych krajach – to już nie! Tak daleko Platforma się

nak Kościół, rękami związanych z nim polityków, zadbał

nie posunęła. Robiła rodzinie dobrze, coraz bardziej dys-

o to, żeby dzieci w szkole o grzesznym ciele wiedzy nie

kryminując kobiety na rynku pracy. Jakby nie widziała,

posiadły. Czerpią ją z internetu.

że w krajach, w których naprawdę rodzi się więcej dzieci,

Z każdym rokiem ideologiczny wpływ Kościoła na
prywatne życie obywateli staje się coraz potężniejszy.
Szpitale odmawiają aborcji nawet wtedy, gdy prawo

dzieje się tak między innymi dlatego, że państwo pomaga lansować partnerski model rodziny.
Na czym polegał błąd Platformy? Wydłużyła urlopy

ją dopuszcza. Cierpienia matek, skazanych na urodze-

macierzyńskie do roku, co jest dla rodzin sprawą niezwy-

nie dziecka bez mózgu, które z kolei skazane jest na

kle ważną. Ale w sytuacji, gdy młoda matka znika z pracy

męczeńską śmierć, chrześcijańskich sumień nie porusza.

na rok, staje się dla pracodawcy problematyczna. Nie

Klauzulą sumienia zasłaniają się nawet aptekarze, chcący

warto w nią inwestować – patrz badania przytoczone na

przypodobać się proboszczowi odmową sprzedaży

początku tekstu. Gdyby urlopem ojciec i matka musieli

środków antykoncepcyjnych. Ostatnio musieliśmy

się obowiązkowo, z mocy prawa, podzielić, szanse obu

przełknąć wisienkę na torcie: minister zdrowia zakazał

płci na rynku pracy byłyby równe. Nie mówiąc już o tym,

sprzedaży bez recepty tabletki „dzień po”... W powietrzu

że ojcostwo stałoby się pełniejsze. Do właścicieli firm

wisi całkowity zakaz aborcji!

w końcu by dotarło, że dzieci to nasza wspólna sprawa.

Politycy, straszący islamskim terroryzmem, wobec

Że firmę trzeba zorganizować tak, by te dzieci mogły się

polskich kobiet zachowują się jak islamscy radykało-

rodzić, a rodzice mimo to zdołali poradzić sobie w pracy.

wie. Liderzy Platformy Obywatelskiej obiecują obronę

Oboje! Polska jeszcze na to nie wpadła.

Samotna matka z płacą minimalną nie dostaje
500 złotych na dziecko, a pieniądze te wpływają
na konto świetnie sytuowanego małżeństwa
z dwojgiem dzieci.
kompromisu aborcyjnego, czyli obecnej ustawy, ale
brzmi to trochę, jakby robili łaskę albo kpili. Do obalenia

ła się gotować. To rząd PiS podgrzewa wodę w kociołku

rządu Prawa i Sprawiedliwości niezdolne wydają się

z coraz większym zapałem. Kościół dostarcza opału. To

dziś wszystkie partie opozycyjne, ale mogą to zrobić

nie przypadek, że samotna matka z płacą minimalną nie

kobiety. Do tej pory traktowaliście nas jak żabę, która

dostaje 500 złotych na dziecko, a pieniądze te wpływają

nie zauważa, że woda w garnku, do którego została

na konto świetnie sytuowanego małżeństwa z dwoj-

wrzucona, zaczyna się gotować. My już zauważyłyśmy.

giem dzieci. Jedna z liderek PiS publicznie doradziła

Młodzi wymyślili słowo „wkurw”. Kobiety coraz częściej

samotnej, żeby znalazła sobie męża. Zacznie żyć po

go używają.

bożemu, to i państwo pomoże.

Politycy, do was teraz mówię: pozwoliliście sobie
dyktować politykę społeczną, która stopniowo pod-

40

Po ośmiu latach w chłodnej wodzie teraz żaba zaczę-

Obawa, że matki z kilkorgiem dzieci zaczną rezygnować z pracy, nie jest wyssana z palca. Dlaczego matki,

grzewała wodę w kociołku z nami, kobietami, w roli

a nie ojcowie ? To proste. To matki biorą urlopy macie-

żaby. Za rządów PO-PSL jeszcze nie była gorąca. Patrząc

rzyńskie, a potem zwolnienia na chorujące dzieci, więc

z dzisiejszej perspektywy, można nawet powiedzieć, że

i płace kobiet na równorzędnych stanowiskach są niższe.
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Rodziny myślą ekonomicznie, więc z pracy rezygnuje

dziecko, jeszcze nie w pełni zdają sobie z tego sprawę.

ten, kto zarabia mniej – zauważyła profesor Joanna

Dopiero po narodzinach przychodzi otrzeźwienie.

Tyrowicz z NBP w rozmowie ze mną w redakcji „Polityki”

Warto zajrzeć do przerażającej ankiety Marzenia kobiet,

podczas panelu na temat programu 500+. W konse-

przeprowadzonej we współpracy serwisów Mamo

kwencji to matka nie odłoży na przyszłą emeryturę.

Pracuj i Streetcom Polska w dniach 15–22 października

Państwo zdaje się tym nie przejmować. Będzie się tym

2012 roku: 20 procent pytanych kobiet, które już zosta-

bardziej kurczowo trzymała męża, zmniejszy się liczba

ły matkami, marzy o satysfakcjonującej pracy, a zale-

rozwodów.

dwie 10 procent o drugim dziecku4. To wina państwa,

To powoduje, że Polki zaczynają być wściekłe na

które każe mieć dzieci, ale w ich wychowaniu już nie

swoje państwo. Bo zmusza nas do wyborów, których

pomaga. Doktor Paweł Kubicki z SGH mówił wprost (na

kobiety we Francji czy Szwecji podejmować nie mu-

panelu poświęconym programowi 500+ w redakcji „Po-

szą. Francuzki, Szwedki czy Niemki mogą być matkami

lityki”): polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwo-

Polskie kobiety stają się coraz bardziej wymagające.
Wobec siebie, partnerów, pracodawców, ale także
wobec własnego państwa.
i jednocześnie robić karierę zawodową. W Polsce jest

ści w dłuższej perspektywie doprowadzi do utrwalenia

to coraz trudniejsze, trzeba wybierać. Nikt, żadna par-

tradycyjnej roli kobiety: jako żony i matki, bez ambicji

tia, nie ma prawa zmuszać rodzin do takiego wyboru.

zawodowych. Przywiąże nas do kuchni.

Bo to jest wybór zły i głupi, pozbawiający rodziny

Tymczasem większości Polek, coraz więcej jeżdżą-

możliwości cieszenia się pełnią życia. Mądre państwo

cych po świecie i chcących żyć tak, jak ich rówieśniczki

powinno odgrywanie obu ról ułatwiać, tym bardziej,

na Zachodzie, taka rola nie odpowiada. Tak samo nie

im bardziej zależy mu na większej liczbie dzieci. Nasze

odpowiada nam, Polkom, że musimy wybierać między

nie ułatwia, nasze przekupuje banknotem o nominale

byciem matką a robieniem kariery zawodowej. Ta nie-

500 złotych.

zgoda będzie narastać, aż w końcu wybuchnie. Lepiej,

Kiedy prezydent Bronisław Komorowski spierał
się z rządem PO-PSL o lepiej skonstruowane ulgi

żeby politycy się na to przygotowali.
Wkurzone kobiety nie stworzą partii, która stanie

na dzieci (wtedy jeszcze nie mogły z nich korzystać

do demokratycznej walki o władzę, mamy przecież zbyt

rodziny najmniej zarabiające), posiłkował się wieloma

różne poglądy. Sama płeć nas nie połączy, ale może

badaniami, z których wynikało, że polskie rodziny chcą

wystarczyć do tego, by rząd obalić. Nie pozwolimy, żeby

mieć liczniejsze potomstwo! Polacy chcą się cieszyć

jedną żelazną kurtynę, która oddzielała nas od świata

posiadaniem większej rodziny, model 2 + 1 nie jest

zachodniego, teraz zastąpiła druga, nawet jeśli nieco

ideałem większości. Ale to państwo im spełnienie tych

bardziej miękka.

oczekiwań uniemożliwia. Bycie matką w Polsce stało się

Polskie kobiety stają się coraz bardziej wymagają-

zbyt trudne. Młode kobiety, które tak bardzo chcą prze-

ce. Wobec siebie, partnerów, pracodawców, ale także

żyć radość macierzyństwa i decydują się na pierwsze

wobec własnego państwa. Z najnowszego raportu PwC

4 Ankieta: Marzenia kobiet. O czym najczęściej marzą polskie mamy?, Giełda-inwestora, 18 listopada 2012, http://gielda-inwestora.pl/
po-nadgodzinach/wiedza/ankieta-marzenia-kobiet-o-czym-najczesciej-marza-polskie-mamy (dostęp 13 marca 2017).
5 PwC, Modern mobility: Moving women with purpose, http://www.pwc.com/gx/en/diversity-inclusion/assets/moving-women-with-purpose.pdf, s. 13 (dostęp 13 marca 2017).
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Modern mobility: Moving women with purpose wynika,

kryzys gospodarczy w Polsce był winą… kobiet. Twier-

że 64 procent kobiet na świecie i dokładnie tyle samo

dził, że są za mało wymagające, więc faceci nie muszą

w Polsce zdecyduje się na wybór takiego pracodawcy,

się starać. Współczesne Polki są coraz bliższe tego, żeby

który zagwarantuje im możliwość zdobycia międzyna-

z diagnozą Wilczka się zgodzić.

rodowego doświadczenia. Wymagania kobiet szybko

A przy tym wszystkim nie przestajemy być kobieta-

rosną, pracować za granicą chce już 71 procent tych

mi. Kiedy w 2015 roku Dom Badawczy Maison zapytał

najmłodszych, z pokolenia millenialsów5. Firmy, które

Polki o ich pragnienia, aż 44 procent ankietowanych

tych oczekiwań nie spełnią, będą miały coraz więcej pro-

stwierdziło, że najbardziej pragną nieco schudnąć6. Polki,

blemów z rekrutacją odpowiednich kadr. Politycy stracą

według tego badania, chciałyby być piękne i oszczędne.

wyborców, a poparcie Kościoła może nie wystarczyć.

Ale gdyby jakimś cudem spadło im z nieba 15 tysięcy

Nieżyjący już minister Mieczysław Wilczek (z rządu
Mieczysława Rakowskiego) uważał, że permanentny

złotych, które mogłyby wydać wyłącznie na siebie, przeznaczyłyby je na operację plastyczną.

6 Dom Badawczy Maison, Marzenia i cele Polek w 2015 roku, Marketing Kobiet, http://www.marketingkobiet.pl/marzenia-i-cele-polek-w-2015-roku/ (dostęp 13 marca 2017).

Joanna Solska – dziennikarka i publicystka tygodnika „Polityka”.
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POLKI A POLITYKA

Prawa kobiet
w czasach populizmu
MAŁGORZATA DRUCIAREK

Musiałyśmy doczekać czasów, w których rząd aktywnie odbiera nam nasze prawa, abyśmy zrozumiały,
że trzeba o nie walczyć.

się liczne inicjatywy społeczne oraz organizacje od lat
walczące o prawa kobiet, czyli między innymi o prawo
do decydowania o własnym ciele, prawo do sprawowania funkcji publicznych, prawo do równej płacy za tę
samą pracę czy do równych szans rozwoju zawodowego;
przeciwstawiające się także wszelkim formom przemocy
oraz dyskryminacji. Jak co roku nie zawiodła Manifa – nieformalna grupa „Porozumienie kobiet 8 marca”, która od

Tegoroczny Dzień Kobiet upłynął pod znakiem

17 lat publicznie protestuje w obronie kobiet i wszystkich

strajków na całym świecie, zainspirowanych zorgani-

grup dyskryminowanych. W tym roku 5 marca ulicami

zowanym w Polsce 3 października 2016 roku Czarnym

wielu polskich miast przemaszerowały kobiety protestu-

Protestem. Jak wyjaśniali organizatorzy, Międzynarodo-

jące przeciwko przemocy władzy. Przemoc ta prowadzi

W Polsce 8 marca zjednoczyły się liczne
inicjatywy społeczne oraz organizacje
od lat walczące o prawa kobiet.
wy Strajk Kobiet był odpowiedzią na przemoc społecz-

do ubóstwa, coraz większych podziałów społecznych

ną, prawną, polityczną, seksualną, moralną i słowną,

i marginalizacji.

doświadczaną przez kobiety z różnych stron świata.
„Dzisiaj, 8 marca 2017, nadszedł czas, żeby powie-

Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn nie jest wyłącznie polskim zjawiskiem. W swym najnowszym rapor-

dzieć głośno i wyraźnie: DOŚĆ. […] My, kobiety z 55 kra-

cie międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam

jów świata, zjednoczyłyśmy się w Międzynarodowym

podkreśla, że choć kobiety znacząco przyczyniają się do

Strajku Kobiet, aby upomnieć się i o Was, a nasz protest

rozwoju globalnej gospodarki, to w nieproporcjonalnie

ogarnął już cały świat”1. W Polsce 8 marca zjednoczyły

małym stopniu czerpią korzyści z jej rozwoju2. Autorzy

1 Ogólnopolski Strajk Kobiet, https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/posts/1804611606231496 (dostęp 30 marca 2017).
2 An economy that works for women. Achieving women’s economic empowerment in an increasingly unequal world, Oxfam, March 2017,
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-en.pdf (dostęp
30 marca 2017).
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i autorki raportu wskazują trzy obszary, w których „prze-

rzecz zdrowia reprodukcyjnego oraz planowania rodziny

paść” pomiędzy płciami jest największa. Po pierwsze,

oferują również pomoc w dostępie do aborcji. Stany

większość osób zatrudnionych przy najgorzej opłaca-

Zjednoczone rocznie wydawały około 600 milionów

nych pracach, które jednocześnie niosą ze sobą liczne

dolarów na międzynarodowe wsparcie programów

zagrożenia dla zdrowia, to kobiety. Po drugie, kobiety

z zakresu planowania rodziny i zdrowia reprodukcyjne-

wciąż wykonują zdecydowaną większość tak zwanej pra-

go. Z pomocy tych organizacji – w zakresie dostępu do

cy opiekuńczej, w której skład wchodzą wszelkie obo-

środków antykoncepcyjnych – korzystało co roku śred-

wiązki domowe oraz opieka nad osobami zależnymi. Po

nio 27 milionów kobiet na całym świecie3. „To krytyczny

trzecie, kobiety są systematycznie wykluczane z wpływu

moment dla praw kobiet na świecie, bo zagrożony jest

na decyzje w sferze publicznej – polityce, rynku pracy.

postęp, o który tak ciężko walczono od dekad” – pod-

Kobiety wciąż wykonują zdecydowaną
większość tak zwanej pracy opiekuńczej.
Z raportu jasno wynika, że decyzje te – mimo że z pozo-

kreśla przedstawicielka organizacji Nikki Van Der Gaag4.

ru neutralne dla kwestii płci – mają nierzadko ogromny

Z jakich powodów prawa kobiet, które i tak nigdy nie

wpływ na sytuację kobiet. Brzmi znajomo?

znajdowały się wśród priorytetów krajowych agend

Z raportu Oxfam wynika również, że nastały nowe
czasy dla kobiet. Organizacja ostrzega, że kobiety na

politycznych, stoją w obliczu nowych zagrożeń?
W ostatnich latach w wielu krajach zachodnich

całym świecie stoją w obliczu nowych zagrożeń, które

można było zaobserwować znaczący wzrost sił popu-

mogą cofnąć dotychczasowe osiągnięcia w walce

listycznych. W Europie poparcie społeczne dla tych

o równouprawnienie. W ciągu ostatnich pięciu lat bez-

ugrupowań, zarówno na krajowym, jak i europejskim

pośrednie wpłaty darczyńców na rzecz organizacji praw

poziomie, jest ponad dwa razy wyższe niż w latach

kobiet spadły o ponad połowę – to najlepsze potwier-

sześćdziesiątych XX wieku5. Nawet w tych krajach,

dzenie, że nadeszły nowe czasy. Nowym zagrożeniem

w których populistyczne ugrupowania nie osiągnę-

jest również obcięcie finansowania z amerykańskich

ły znaczącej pozycji w parlamencie, ich narracje są

środków publicznych organizacjom działającym na

wyraźnie słyszalne i oddziałują z ogromną siłą na opinię

rzecz świadomego planowania rodziny – to była jedna

publiczną (przykład Brexitu). Jaki to ma związek z pra-

z pierwszych decyzji politycznych podjętych przez

wami kobiet? Podatność europejskich społeczeństw na

prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

populistyczny nacjonalizm nie jest prostą konsekwencją

Dotknęła ona wszystkie międzynarodowe organizacje

kryzysu gospodarczego i finansowego z 2008 roku, ale

pozarządowe, które w ramach swojej działalności na

ma złożone źródła społeczno-kulturowe6. Zgodnie z tezą

3 Zob.: Amanda Terkel, Donald Trump Signs Anti-Abortion Executive Order Surrounded By Men, The Huffington Post, 23 January 2017,
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-abortion-men_us_5886369be4b0e3a7356a7910 (dostęp 30 marca 2017).
4 An economy that works for women, reliefweb, 1 March 2017, http://reliefweb.int/report/world/economy-works-women (dostęp
30 marca 2017).
5 Zob.: Ronald F. Inglehart, Pippa Norris, Trump, Brexit, and the rise of Populism: Economic have-not and cultural backlash, Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series, August 2016, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BrXRr6UP5r0J:https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx%3FId%3D1401+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b
(dostęp 30 marca 2017).
6 Zob.: Jacek Kucharczyk, Dominik Owczarek, Aleksander Fuksiewicz, Małgorzata Druciarek, Poland – When fear wins: causes and
consequences of Poland’s populist turn, [w:] Nothing to Fear but Fear Itself, Demos, 2017, https://www.demos.co.uk/wp-content/uploads/2017/02/Nothing-to-Fear-but-Fear-Itelf-final.pdf (dostęp 30 marca 2017).
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Pippy Norris w s p ó ł c z e s n y a u t o r y t a r n y p o -

i bardziej widoczny, a kwestie światopoglądowe wrócą

p u l i z m jest swoistą kontrrewolucją kulturową, próbą

na agendę polityczną9.

7

odwrócenia kierunku rozwoju społeczeństw Zachodu na

Kwestie światopoglądowe często dotykają praw

poziomie wartości. W tym paradygmacie populizm urósł

kobiet lub grup mniejszościowych, najbardziej narażo-

w siłę w reakcji na takie zmiany, jak emancypacja kobiet,

nych na dyskryminację. Jedną z pierwszych dotykających

mniejszości etnicznych, religijnych, a także seksualnych.

kobiet decyzji podjętych przez rząd Beaty Szydło była

Sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach

likwidacja programu refundacji in vitro, dzięki któremu

parlamentarnych 2015 roku i początek „dobrej zmiany”

urodziło się już ponad pięć tysięcy dzieci. 30 czerwca 2016

należy analizować z punktu widzenia wielu czynników:

roku po raz ostatni przekazano środki realizatorom pro-

nierówności społecznych, słabości Platformy Obywa-

gramu. A już w lipcu tego samego roku w Sejmie został

telskiej u schyłku poprzedniego rządu, a także obietnic

złożony obywatelski projekt ustawy „Stop aborcji”, przy-

wyborczych (program 500+). Z pewnością jednak odro-

gotowany przez ultrakonserwatywną organizację Ordo

dzenie się w społeczeństwie silnych tendencji religijno-

Iuris. Zakazywał przerywania ciąży, nawet jeśli powstała

-konserwatywnych odegrało kluczową rolę.

ona w wyniku gwałtu, gdy zagrażała zdrowiu i życiu ko-

Wartości są jedną z głównych osi podziału polskiego
społeczeństwa. Podział ten jest podtrzymywany przez

biety, a także gdy płód był poważnie uszkodzony. Projekt
ustawy kryminalizował również poronienie, czyniąc jego

Wartości są jedną z głównych osi podziału
polskiego społeczeństwa.
aktywne włączanie się Kościoła katolickiego w życie po-

naturę przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego10. Po

lityczne kraju. Widoczność wpływu hierarchów na życie

masowych protestach 3 października Prawo i Sprawiedli-

polityczne różniła się w zależności od tego, która partia

wość zrezygnowało z dalszego procedowania projektu.

polityczna była aktualnie u władzy, ale zaangażowanie

Tego samego dnia premier Beata Szydło zapowie-

Kościoła w kształtowanie życia publicznego pozostawa-

działa jednak prace rządu nad szeroko zakrojonym

ło niezmienne8. Jego wyjątkowa pozycja w przestrzeni

programem mającym na celu ochronę życia poczęte-

publicznej została ukształtowana w latach osiemdziesią-

go. Można wnioskować, że decyzja z lutego 2017 roku

tych XX wieku, kiedy w Polsce trwał proces transformacji

dotycząca sprzedaży hormonalnych leków antykoncep-

ustrojowej. We wspomnianym okresie Kościół katolicki

cyjnych wyłącznie na receptę jest jego elementem. Tak

był jedyną instytucją traktowaną przez komunistyczne

samo jak decyzja o wstrzymaniu sprzedaży bez recepty

władze jak realna siła polityczna, co przyzwyczaiło poli-

pigułki ellaOne, czyli pigułki „dzień po”, którą przedsta-

tyków do postrzegania go jako stałego elementu sceny

wiciele władzy w dyskursie publicznym mylnie przedsta-

politycznej. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwo-

wiają jako pigułkę wczesnoporonną. Dla przypomnienia,

ści jesienią 2015 roku stało się jasne, że wpływ hierar-

od 2015 roku bez uprzedniej wizyty u lekarza mógł ją

chów Kościoła na decyzje polityczne będzie silniejszy

kupić każdy, kto skończył 15 lat.

7 Ronald F. Inglehart, Pippa Norris, Trump, Brexit…, dz. cyt.
8 Zob.: Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Jacek Kucharczyk, Aleksandra Niżyńska, Relacje Państwo–Kościół w III RP, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
9 Zob.: Marta Chmielewska, Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz, Czarny protest – w stronę nowego „kompromisu aborcyjnego”?,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017, http://rownoscplci.pl/publikacje,6,36.html (dostęp 31 marca 2017).
10 Ustawa z dnia … 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/
projekt2016stopaborcji.pdf (dostęp 31 marca 2017).
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Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia stan-

prawnych do skutecznego przeciwdziałania przemocy

dardów opieki okołoporodowej, które – zgodnie z zapo-

w rodzinie. „Wskazywałem wówczas, że u nas ta regulacja

wiedziami rządu – przestaną obowiązywać do końca 2018

dotycząca przemocy jest bardzo dobra, funkcjonuje, jest

roku. Standardy, które mają na celu zabezpieczenie rodzą-

egzekwowana, że przyjmowanie dodatkowych regulacji

cej kobiety poprzez przestrzeganie jej praw jako pacjentki

w tym zakresie jest niepotrzebne, bo w Polsce to działa.

oraz spełnianie jej potrzeb, były wypracowywane przez

W związku z tym my nie musimy się już dodatkowo do

prawie trzy lata. Co prawda minister zdrowia Konstanty

niczego zobowiązywać”12. Niezależnie od tego, czy wy-

Radziwiłł zapowiedział prace nad nowymi standardami,

powiemy jako kraj Konwencję czy nie, prezydent Andrzej

ale mają się one odnosić jedynie do organizacji opieki

Duda ma dla wszystkich Polaków w związku z nią „dobrą”

zdrowotnej. Konkretne procedury medyczne pozostaną

radę: „Ja powiem tak: przede wszystkim nie stosować”13.

w gestii placówek i pracujących w nich lekarzy.
Rząd PiS nie ogranicza się jednak do kontrolowa-

W jaki jeszcze sposób rząd „zadbał” o kobiety?
W Polsce otrzymują one znacznie niższe świadczenia

nia tego, jak i kiedy Polki mają rodzić. Szereg innych

niż mężczyźni i są narażone na ubóstwo i wyklucze-

decyzji bądź zaniechań wyraźnie pokazuje, jaka według

nie społeczne w starszym wieku. Podpisana przez

partii rządzącej jest i powinna być rola kobiet w społe-

prezydenta ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego

czeństwie. Zacznijmy od przeciwdziałania przemocy

znacząco pogłębi ten problem. Kobiety nie tylko będą

w rodzinie. Pomimo ratyfikacji Konwencji Rady Europy

miały o wiele niższe emerytury, ale również – w duchu

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

„prywatyzacji opieki” – zastąpią instytucje państwowe

i przemocy domowej zapisy z tego dokumentu nie są

w sprawowaniu funkcji opiekuńczych. Na wcześniejszej

wdrażane. Na początku bieżącego roku Pełnomocnik

emeryturze zajmą się wnukami, które nie znajdą miej-

Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Rów-

sca w żłobku, oraz osobami starszymi, którym Polska

nego Traktowania deklarował co prawda, że rząd nie

w ogóle nie oferuje żadnych instytucji opiekuńczych

Polki wyszły na ulicę tak licznie
po raz pierwszy od 1989 roku.
podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do

poza domami pomocy społecznej. Program Rodzina

wypowiedzenia Konwencji11, w rzeczywistości jednak nie

500+, który bezsprzecznie okazał się skuteczny w pod-

prowadzi też żadnych prac zmierzających do implemen-

noszeniu jakości życia rodzin ubogich, szczególnie tych

tacji jej zapisów. Dodatkowo wiele organizacji, które

wielodzietnych, również nie został zaprojektowany

od lat niosły bezpośrednią pomoc ofiarom przemocy,

z myślą o kobietach. Z jednej strony istnieje poważne

zostało pozbawionych finansowania ze strony państwa.

zagrożenie, że wpłynie on na dezaktywizację zawodo-

Tę bierność rządu wobec Konwencji tłumaczą słowa

wą znacznej grupy kobiet, z drugiej strony wykluczył

prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że poprzed-

z grona beneficjentek wiele samotnych matek z jednym

ni rząd niesłusznie doprowadził do jej ratyfikacji, gdyż

dzieckiem – często tych samych, które nie mają upraw-

Polska nie potrzebowała dodatkowych instrumentów

nień do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego.

11 Min. Lipiński zapewnia RPO: rząd RP nie zamierza wypowiedzieć konwencji antyprzemocowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, 11 stycznia
2017, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/min-lipi%C5%84ski-zapewnia-rpo-rz%C4%85d-rp-nie-zamierza-wypowiedzie%C4%87-kon
wencji-antyprzemocowej (dostęp 31 marca 2017).
12 PAP, Duda w TVP o Konwencji antyprzemocowej: Przede wszystkim nie stosować, Gazeta.pl, 3 lutego 2017, http://wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/7,114883,21328525,duda-w-tvp-o-konwencji-antyprzemocowej-przede-wszystkim-nie.html (dostęp 31 marca 2017).
13 Tamże.
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Opisane decyzje polityczne wyraźnie pokazują, że

wyszły na ulice. Musiałyśmy doczekać czasów, w któ-

obecny rząd konsekwentnie prowadzi politykę wrogą

rych rząd aktywnie odbiera nam nasze prawa, abyśmy

kobietom. Ale czy którykolwiek z poprzednich rządów

zrozumiały, że prawa kobiet są prawami człowieka i że

– niezależnie od tego, czy definiował się jako rząd

trzeba o nie walczyć.

lewicowy czy prawicowy – umieszczał kwestię rów-

Ogólnopolski Strajk Kobiet z października 2016

nouprawnienia kobiet i mężczyzn wśród priorytetów

roku z pewnością był fenomenem w historii polskiego

swojej agendy politycznej? Prawa kobiet są w naszym

ruchu kobiecego. Był też fenomenem na skalę światową,

kraju łamane od lat. Jesteśmy nierówno traktowane

dostrzeżonym i docenionym jako jeden z największych

zarówno w sferze publicznej, jak i w przestrzeni pry-

sukcesów w walce o prawa kobiet w 2016 roku14. Polki

watnej. Kobiety są nierzadko dyskryminowane na ryn-

wyszły na ulicę tak licznie po raz pierwszy od 1989 roku,

ku pracy, mają nierówny dostęp do systemu ochrony

co bez wątpienia trzeba uznać za przełom w poziomie

zdrowia, do władzy politycznej. Nie zapominajmy też,

świadomości swoich praw oraz umiejętność integracji

że mamy obecnie jedno z najbardziej restrykcyjnych

kobiet, a także wspólnego działania. Nie brakuje w hi-

praw aborcyjnych w Europie. Obowiązujące regulacje

storii przykładów na to, że wspólne zagrożenie najsku-

dostępu do przerywania ciąży zostały wprowadzo-

teczniej integruje i mobilizuje do działania. Najwyraźniej

ne niedługo po przełomie politycznym 1989 roku.

Polki potrzebowały zagrożenia w postaci antykobiecych

Był to postulat Kościoła katolickiego, poparty przez

działań obecnego rządu, aby wreszcie „obudzić się”

część polityków dawnej opozycji. Mimo że Polki były

i aktywnie bronić swoich podstawowych praw.

aktywnymi działaczkami opozycji demokratycznej,

Masowe mobilizacje kobiet na całym świecie poka-

nie artykułowały swoich interesów w kategoriach

zują, że coś pozytywnego zadziało się w ruchu femini-

płci. Z pewnością istniały grupy kobiet, które pró-

stycznym i świadomości kobiet. Oby hasła manifestu

bowały to robić, ale ich głos był niesłyszalny. Po

Międzynarodowego Strajku Kobiet stały się rzeczywi-

latach wiele z nas bez wahania uznaje obowiązującą

stością. „My, kobiety świata, nie będziemy dłużej słuchać

ustawę aborcyjną za ciężko wypracowany kompromis.

zakazów, jakie usiłuje narzucać nam władza i kościoły.

W rzeczywistości jest to rozwiązanie narzucone przez

Stoimy tu razem – jak jeszcze nigdy w historii świata, bo

wpływową mniejszość całemu społeczeństwu, które

stanowimy więcej niż połowę mieszkańców tej planety.

w znakomitej większości było w tamtych czasach

Będziemy działać w imię wspólnego dobra i dopóki nie

zdecydowanie bardziej liberalne. Musiało zaistnieć

zostaną spełnione nasze żądania. Wy, którzy nie słucha-

realne zagrożenie – w postaci projektu ustawy „Stop

liście naszych wezwań i próśb, możecie już zacząć się

aborcji” – naszego zdrowia i życia, żebyśmy nareszcie

tylko bać. Bo my jesteśmy siłą”15.

14 Zob. np.: Top 10 moments for women’s rights in 2016: Inspiration for the year ahead, Global Fund for Women, https://www.globalfundforwomen.org/10-best-moments-for-womens-rights-2016/#.WHlVUlPhDIU (dostęp 30 marca 2017).
15 Ogólnopolski Strajk Kobiet, https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/posts/1804611606231496 (dostęp 30 marca 2017).

Małgorzata Druciarek – socjolożka, kierowniczka Obserwatorium Równości Płci,
analityczka w Instytucie Spraw Publicznych.
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Polka wstaje z kolan
ANNA DRYJAŃSKA

Czarny Protest udowodnił, że patriotyzm nie jest
własnością skrajnej prawicy, lecz zbiorem symboli, do
którego w walce o swoją wolność mogą się odwołać
także kobiety.

Temat przerywania ciąży to niekończąca się opowieść młodej polskiej demokracji. Od 1989 roku biskupi
rzymskokatoliccy i prawicowi politycy w państwie,
które przechodziło wszechogarniającą transformację,
za punkt honoru postawili sobie wprowadzenie prawa
delegalizującego zabieg. Pozostawiono trzy wentyle
dla skrajnie dramatycznych sytuacji: dla kobiet noszących płód poważnie i nieodwracalnie uszkodzony, dla
kobiet zgwałconych oraz dla kobiet ciężko chorych
i umierających. Politycy i biskupi zawarli między sobą

Na pierwszy rzut oka Czarny Protest z 3 października
2016 roku może się wydawać czymś absolutnie nieprzewidywalnym, zaskakującym i niewytłumaczalnym. Jak wy-

„kompromis”, który miał rzekomo nie zmuszać kobiet do
heroizmu.
Logika tej argumentacji wskazuje, że zwolennicy de-

jaśnić to, że tłumy kobiet w czerni wyszły na ulice tysięcy

legalizacji aborcji noszenie przez dziewięć miesięcy nie-

miast, miasteczek i wsi? W społeczeństwie słynącym z wza-

chcianej ciąży uważają za coś dla kobiety normalnego.

jemnej nieufności i braku zaangażowania obywatelskiego

Ten układ polityczny został nazwany „kompromisem”,

Na społeczną scenę wkroczyły wkurzone
kobiety z internetu.
jest to zdumiewające do tego stopnia, że po kilku miesią-

choć do debaty nie dopuszczono suwerena, a zwłasz-

cach od zrywu zdjęcia tysięcy kobiet na placu Zamkowym

cza jego żeńskiej części. Pamiętajmy, że w czasie, gdy

w Warszawie nadal zapierają dech w piersiach.
Do dziś robią też wrażenie fotografie Czarnego Pro-
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„kompromis” aborcyjny był konstruowany, w kraju trwały
gwałtowne protesty przeciwko restrykcyjnemu, anty-

testu w małych miejscowościach, w których publiczne

europejskiemu projektowi, a przeciwnicy delegalizacji

manifestowanie poglądów, o ile nie polega na modli-

zebrali ponad milion podpisów pod referendum. Na nic

twie, jest czymś niesłychanym i wymagającym wielkiej

się to nie zdało. Później o uczciwą debatę też nie było

odwagi. A jednak wszystko to się wydarzyło. Dlaczego

łatwo. Nieraz zdarzyło się, że w szkole, na katechezie,

Polki masowo wyszły na ulicę? Co mówi o nich – o nas –

dzieci i młodzież przekonywano o konieczności totalnej

Czarny Protest? Był jednorazową akcją czy zapowiedzią

delegalizacji i tak już obwarowanego zakazami zabie-

czegoś większego? Te pytania stawiają sobie zarówno

gu. Do tego doszła alergia wielu rządzących polityków

ci, którzy sympatyzują ze zrywem kobiet, jak i jego

na edukację seksualną, a później również propaganda

przeciwnicy.

przeciwko zapłodnieniu metodą in vitro.
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Czarny Protest to medialne określenie wielu

sięciu osób znających się z imienia i nazwiska, dorobiły

kobiecych inicjatyw, które wypączkowały lub nabrały

się drugiego pokolenia działaczek. Na społeczną scenę

rozmachu w reakcji na kościelny projekt ustawy (podpi-

wkroczyły wkurzone kobiety z internetu, które dzięki

sy zbierano pod świątyniami rzymskokatolickimi, często

mediom społecznościowym mogły razem zabrać się do

czynnymi uczestnikami zbiórek podpisów byli księża).

działania. Często nie miały zielonego pojęcia, jak rozwi-

Chodzi o projekt przegłosowany wczesną jesienią

nąć skrót NGO, za to odznaczały się determinacją, siłą

2016 roku do dalszych prac przez posłów i posłanki PiS,

i energią – cechami, które w organizacjach pozarządo-

zakładający całkowitą delegalizację przerywania ciąży

wych w naturalny sposób z czasem słabną lub wręcz się

i karanie kobiet więzieniem za sprowokowane poro-

wypalają. Na masową skalę pierwsze zaczęły Dziewuchy

nienie (notabene praktyka państw Ameryki Łacińskiej

Dziewuchom. 1 kwietnia 2016 roku – i nie był to prima

dowodzi, że w wielu przypadkach jest ono nieodróżnial-

aprilis – założyły na Facebooku grupę przeciwko projek-

ne od naturalnego, co ma dramatyczne konsekwencje

towi zaostrzenia ustawy. Ujmując rzecz precyzyjnie, gru-

dla kobiet, które poroniły; w obawie przed prokurato-

pę założyła jedna kobieta. W obliczu nieprzewidzianego

rem i wieloletnim wyrokiem unikają one kontaktu ze

powodzenia inicjatywy – grupa błyskawicznie rozrosła

służbą zdrowia nawet wtedy, gdy ich zdrowie i życie są

się do ponad 100 tysięcy członkiń – jej założycielka była

zagrożone; mówiąc wprost, w XXI wieku kobiety nadal

zmuszona dokooptować kilkanaście innych administra-

Krystyna Janda przypomniała opowieść o strajku
islandzkich kobiet, które 24 października 1975 roku
zatrzymały kraj.
umierają przez delegalizację aborcji). Jednak pod nazwą

torek, by opanować twórczy chaos. Obok grupy głównej

Czarny Protest kryje się także mnóstwo kobiecych grup

powstały lokalne, organizujące się w poszczególnych

i grupek, organizacji oraz indywidualnie działających

miejscowościach oraz innych państwach.

osób, które włączyły się w ruch obywatelski przeciwko
zaostrzeniu zakazu przerywania ciąży.
Pierwsze uaktywniły się organizacje feministyczne,

To dzięki Dziewuchom na protesty z początku kwietnia przyszły tłumy. Duża w tym zasługa także Partii Razem, która między innymi zorganizowała demonstrację

które protestują przeciwko obecnej ustawie antyaborcyj-

z wieszakami pod Sejmem (wieszak to jedno z narzędzi

nej, a tym bardziej próbom jej zaostrzania, od początku

używanych przez kobiety do chałupniczego przerywa-

transformacji ustrojowej. Bo trzeba pamiętać, że związani

nia ciąży w krajach, w których zabieg jest nielegalny). To

z hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego politycy nie-

działaczka tego ugrupowania Małgorzata Adamczyk

jednokrotnie podejmowali próby zaostrzenia przepisów.

wymyśliła pod koniec września akcję ubierania się na

Niemal co roku pojawiały się pomysły zaostrzenia prawa,

czarno w proteście przeciwko projektowi, który zyskał

które – przypomnijmy to raz jeszcze! – już należy do naj-

poparcie PiS – stąd nazwa Czarny Protest. Dziewuchy

surowszych w Europie. Jak dotąd zawsze ponosili porażkę,

nie zasypiały gruszek w popiele. Ich publiczne wystą-

głównie dlatego, że przy dostatecznie zróżnicowanym

pienia były zaledwie wierzchołkiem góry lodowej ich

składzie parlamentu dalsze restrykcje wobec kobiet nie

działalności.

miały szansy przejść. Zdarzały się jednak momenty, gdy

Lwia część emancypacyjnej pracy odbywa się w za-

niebezpieczeństwo zaostrzenia przepisów ustawy anty-

mkniętych grupach na Facebooku, w których kobiety

aborcyjnej stawało się realne.

zaczęły po raz pierwszy szczerze ze sobą rozmawiać.

Gdy wiosną 2016 roku sytuacja Polek zamiast się

W realiach systemowej dyskryminacji, czyli nierównego

poprawiać, stała się dramatyczna, kobiece organizacje,

traktowania w niemal każdej dziedzinie życia, od opieki

tradycyjnie protestujące co jakiś czas w gronie kilkudzie-

zdrowotnej przez nieegzekwowane alimenty po niższe
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pensje, paradoksalnie wiele kobiet żywi przekonanie,

społeczna z Wrocławia, podchwyciła pomysł i wyznaczyła

że ich trudna, niesprawiedliwa sytuacja jest czymś od-

datę: 3 października. Tak narodził się Ogólnopolski Strajk

osobnionym, jednostkowym, a nawet zawinionym przez

Kobiet, który – choć zorganizowany z wyprzedzeniem

nie same. Tymczasem dzięki grupom Dziewuch przed

zaledwie dwóch tygodni – zatrzymał PiS na drodze do

takimi osobami otworzyła się względnie bezpieczna

dalszej delegalizacji zabiegu. Kobiety odniosły spektaku-

przestrzeń, w której mogą się wymienić najbardziej

larne zwycięstwo i teraz tak łatwo nie zaniechają walki.

osobistymi doświadczeniami, dostrzec, że ich historie są

Podobno można ugotować żabę żywcem, jeśli wrzu-

niepokojąco podobne, a seksistowskie stereotypy – na

ci się ją do garnka z zimną wodą i zacznie ją podgrze-

przykład kobiety, która korzysta z antykoncepcji i abor-

wać; natomiast płaz wrzucony do wrzątku błyskawicznie

cji, bo jest „puszczalska” – krzywdzące.
Część Dziewuch, która dołączyła do grupy ze

wyskoczy. Właśnie tak, odwołując się do znanej anegdoty, sytuację kobiet w Polsce opisała jedna z organiza-

stanowczym przeświadczeniem, że protestują tylko

torek Marszu Godności, Marta Habior. Kobiety przyzwy-

przeciwko zaostrzeniu ustawy, ale za nic nie zgodzą się

czaiły się do codziennej dyskryminacji, dopiero groźba

na liberalizację, by „idiotki” nie mogły przerywać ciąży

więzienia za poronienie podziałała na nie jak wrzątek.

Czarny Protest pokazał, że wbrew pogardliwej
narracji części elit kobiety nie dały się kupić
za 500 złotych na część dzieci.
„dla kaprysu”, pod wpływem dyskusji zmieniła zdanie
i obecnie popiera prawo na wzór europejski. Wystarczy-

dwunasta, pozostało im wyjście na ulice. Dotychczas

ło, by kobiety zobaczyły się w podziemiu aborcyjnym

egzekwowały swoje prawo do kontrolowania płodności,

takimi, jakie są, by zaczęły rozmawiać – tylko i aż tyle.

chwytając się różnych nielegalnych metod sprowadzają-

Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie dały się prze-

cych się do indywidualnego kombinowania i załatwiania.

konać. Niektóre opuściły grupę, twardo obstając przy

Teraz musiały działać jawnie i na wielką skalę.

obecnej ustawie, bo uznały cel za osiągnięty.

W zrywie pomogła paternalistyczna retoryka PiS,

Dziewuchy, często nieświadomie, budowały na

który nie potrafił do końca ubrać swojej pogardy dla ko-

dorobku organizacji feministycznych, a kolejna obywa-

biecej podmiotowości w gładkie frazesy. Mówiąc krótko,

telska inicjatywa ustawodawcza – Ratujmy Kobiety – bu-

nawet dla kobiet, które nie interesowały się szczególnie

dowała na potencjale Dziewuch. Efekt kobiecej synergii

życiem publicznym, było jasne, że nadchodzi polityczny

sprawia, że nie można oddzielić grup, osób, organizacji,

odpowiednik średniowiecza. Co więcej, partia rządząca

środowisk i partii, które połączyły się w proteście –

od miesięcy uwijała się przy dekonstruowaniu państwa

jedne przeciwko zaostrzeniu prawa, inne przeciwko

w innych dziedzinach, jak choćby atakując Trybunał

obecnemu prawu, które musi być zliberalizowane.

Konstytucyjny czy likwidując gimnazja i przepisując przy

Wreszcie przyszedł wrzesień 2016 roku, gdy politycy
Prawa i Sprawiedliwości na tym samym posiedzeniu

okazji program nauczania w duchu nacjonalistyczno-katolickim. Było wiele powodów do niezadowolenia

odrzucili europejski projekt Ratujmy Kobiety (rzetelna

społecznego, a projekt totalnego zakazu przerywania

edukacja seksualna, dostępna antykoncepcja, legalne

ciąży przewidujący karę więzienia dla kobiet okazał się

przerywanie ciąży) i skierowali do dalszych prac drakoń-

kroplą wrzątku, która przepełniła czarę.

ską ustawę kościelną. W kraju zawrzało. Krystyna Janda
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Gdy poczuły nóż na gardle, a zegar pokazał za pięć

Tak jaskrawo antykobieca regulacja otworzyła

przypomniała popularną w kręgach feministycznych

Polkom oczy na rażące nierówności w innych sferach

opowieść o strajku islandzkich kobiet, które 24 paździer-

życia społecznego. Zmobilizowała je, by zamiast szukać

nika 1975 roku zatrzymały kraj. Marta Lempart, działaczka

kogoś, kto je obroni (organizacji, działaczek, publicy-
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stek), wziąć sprawy we własne ręce. Głos zabrały kobiety

trafiły nauczycielki z Zabrza, a prokuratura zaalarmowana

i dziewczyny, dla których Czarny Protest był ich pierwszą

przez „prawdziwych patriotów” zajęła się nawiązaniami do

aktywnością w życiu publicznym – dyskusje toczyły się

ruchu oporu z czasów okupacji i użyciem znaku towarowe-

na Facebooku, Twitterze i na ulicy. Źródłem sukcesu

go (sic!) „Solidarności”. Skończyło się na przesłuchaniach

Czarnego Protestu niewątpliwie jest internet, w szcze-

i groźbach represji, a nie na karach, tylko dlatego, że za na-

gólności media społecznościowe. Dzięki nim kobiety,

mierzonymi uczestniczkami Czarnego Protestu solidarnie

które wcześniej się nie znały, połączone wspólnym

stanęły tysiące innych. Dużą rolę odegrały również media,

celem mogły stworzyć grupy szybkiego reagowania.

które nagłośniły sprawę, oraz polityczki i politycy Platformy

Po Czarnym Proteście poczuły swoją siłę, zobaczyły

Obywatelskiej i .Nowoczesnej, którzy ujęli się za kobietami

swoją sprawczość, nawiązały więzi z innymi kobietami

szykanowanymi przez państwo PiS.

– doświadczyły więc tego, z czego tradycyjnie ogołaca

Przede wszystkim jednak Czarny Protest pokazał, że

je patriarchat, by skutecznie trzymać je w rozproszo-

wbrew pogardliwej narracji części elit kobiety nie dały

nym ucisku. Kobietom ta nowa sytuacja się spodobała.

się kupić za 500 złotych na część dzieci. Owszem, jest to

Dotarła do nich brutalna prawda, że nie ma, nie było

ceniony element polityki socjalnej (na boku zostawmy

i nigdy nie będzie „kompromisu” z ich prawami. Nabrały

kwestię, czy możliwie najbardziej pomocny, adekwat-

śmiałości, by żądać całego życia, tak jak sto lat przed

ny i przemyślany), ale z pewnością nie jest to pisowski

nimi robiła to Zofia Nałkowska.

weksel in blanco na prawa kobiet. Masowe kobiece

Czarny Protest pokazuje, że tradycja narodowych zry-

wystąpienia, których korzeni można szukać w pierwszej

wów jest nadal żywa, a umiejętność oddolnej organizacji

Manifie w 2000 roku, to dowód na to, że kobiety potrze-

– opanowana do perfekcji w czasach zaborów, okupacji
i PRL – nie zanikła, lecz pozostawała w hibernacji. Kobiety

bują i domagają się rozsądnej polityki socjalnej, opartej
na ich podmiotowym traktowaniu.

sięgają do wzorców wypracowanych przez ich przodkinie,

Lata zaniedbań w tej sferze, które obciążają każdą

często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Udowodniły,

poprzednią ekipę (choć nie każdą w równym stopniu),

że patriotyzm nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym

wywołały wybuch kobiecego gniewu podczas Czarne-

chłopców noszących wyklęte skarpetki, lecz zbiorem

go Protestu. Dla Polski kluczowe będzie, czy zaprawione

symboli, do którego same mogą się odwołać w walce

działaczki i energiczne debiutantki zdołają trwale się

o swoją wolność. Czarne stroje, nawiązujące do walki

zjednoczyć oraz czy partie opozycyjne, niezależnie

z zaborcą, a także znaki Pol(s)ki Walczącej i „Solidarności”

od pobudek, włączą się w ruch bez pretensji do jego

na transparentach przynoszonych na czarne marsze nie

przejęcia. Kobiety pokazały ogromny potencjał zmiany

były przypadkiem, lecz świadomym lub podświadomym

społecznej ku nowoczesności, choć nie co dzień wylega-

nawiązaniem do tradycji polskiego protestu.

ją tłumnie na ulice. Ten, kto pierwszy zrozumie kobiecą

Za użycie każdego tych symboli niektórzy chcieli kobiety ukarać. Za czarne stroje przed komisję dyscyplinarną

rewolucję, pracę u podstaw 2.0 na zamkniętych forach,
ma szansę na polityczne zwycięstwo.

Anna Dryjańska – ekspertka równościowa, socjolożka, publicystka.
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Wielkie nieobecne
MAŁGORZATA FUSZARA

Więcej kobiet na listach wyborczych pojawiło się
dopiero po wprowadzeniu przymusowych kwot.
Wiara w to, że równouprawnienie w polityce nastąpi
samo z siebie, nie ma podstaw.

do sfery prywatnej oznacza także obarczanie kobiet odpowiedzialnością za nią. Szereg badań socjologicznych
pokazuje, że niezależnie od preferencji kobiet są one
uważane za osoby, które odpowiadają za rodzinę i są zobowiązane do wykonywania ogromnej większości prac
określanych jako „nieodpłatna praca domowa”. Znajduje
to odbicie w badaniach opinii publicznej, gdy pytani
o powody niższej reprezentacji kobiet w polityce Polacy
i Polki wskazują właśnie obarczenie pracami domowymi
i konieczność łączenia wielu ról jako najważniejsze prze-

Niska reprezentacja kobiet w polskim parlamencie

szkody w uzyskaniu równości w tej sferze. Znajduje to

jest łatwa do udowodnienia. W kraju, w którym więk-

też wyraz w wywiadach z polityczkami (często szczebla

szość osób z wyższym wykształceniem, studiujących

samorządowego), które mówią, że aktywność politycz-

i kończących studia dyplomem magisterskim to kobiety,

na jest ich „trzecim etatem” – po pracy w domu i pracy

wśród posłów jest ich tylko 27 procent, a wśród senato-

zawodowej – i podkreślają, że warunkiem pozwalającym

Kwoty na listach wyborczych obowiązują
obecnie w ponad 50 krajach świata.
rów – jedynie 13 procent. Badania pokazują, że dzieje się

im na aktywność polityczną jest uprzednie wywiązanie

tak z różnych powodów. W literaturze powody te dzieli

się z obowiązków związanych z dwiema pozostałymi

się na „kulturowe”, obejmujące stereotypy związane

rolami.

z płcią, oraz instytucjonalne, związane z takim sposo-

to socjalizacja, która, mówiąc najogólniej, nagradza

ją na wypieranie kobiet z polityki.

dziewczynki za posłuszeństwo i niesprawianie kłopotów,

Bariery kulturowe, mające długą historyczną trady-
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Inny powód zaliczany do powodów kulturowych

bem konstruowania i działania instytucji, które pozwala-

a także wyrabia w nich lęk przed sukcesem, natomiast

cję, są związane z takim widzeniem świata, w którym

chłopców nagradza za aktywność i inicjatywę, nakazując

panuje dychotomiczny podział na sferę „prywatną”

wybaczać im niegrzeczność jako typowe zachowanie

i „publiczną”. Tę pierwszą uważa się za właściwy obszar

dla ich płci. W ten sposób w chłopcach wzmacniane są

działania i zainteresowań kobiet, tę drugą – za sferę

cechy ułatwiające funkcjonowanie w sferze publicznej,

właściwą i niejako przypisaną do mężczyzn. Przypisanie

dziewczynki natomiast są tych cech niejako pozbawiane.

Wielkie nieobecne

Obraz trzeba jeszcze uzupełnić o wyniki analiz treści

mniej utalentowanych, mniej od nich zasłużonych,

podręczników szkolnych, które wskazują, że kobiety są

nawet przez tych, których jedyną zasługą jest to, że są

w nich niedoreprezentowane, przedstawiane stereo-

mężczyznami”2.

typowo, w kontekstach życia rodzinnego, jako osoby

Nieco łatwiej można przeciwdziałać barierom

pozbawione nie tylko władzy, ale też szerszych zaintere-

instytucjonalnym, a z pomocą przychodzą tu przede

sowań i umiejętności.

wszystkim systemy kwotowe na listach wyborczych.

Te przyczyny, a także niecałe stulecie, jakie upłynęło

Kwoty na listach wyborczych obowiązują obecnie

od wywalczenia sobie przez kobiety praw wyborczych

w ponad 50 krajach świata, w większości przynosząc

w Polsce, powodują, że także dzisiaj spotykamy się z po-

zwiększenie udziału kobiet w parlamencie. Przykładem

glądem, jakoby kobiety były gorszymi politykami, gdyż

pozytywnego działania kwot na listach wyborczych

nie mają pewnych wrodzonych cech, które umożliwiają

może być także Polska, w której od 2011 roku wśród

dobre funkcjonowanie w polityce i innych dziedzinach ży-

osób kandydujących każda płeć musi mieć zagwa-

cia publicznego. Jak powiedział podczas wywiadu polityk

rantowane przynajmniej 35 procent miejsc, a sankcją

Niestety, mechanizm kwotowy w Polsce
nie przewiduje naprzemienności kobiet
i mężczyzn na listach wyborczych.
lokalnego szczebla: „Na wsi ciągle jeszcze jest to, że chłop

za nieprzestrzeganie tego obowiązku jest odmowa

to chłop, a baba to do kuchni i dzieci i to stąd się bierze”1.

zarejestrowania zgłoszonej listy. Przypomnijmy, że

Bariery kulturowe są szczególnie trudne do wyelimi-

postulat wprowadzenia kwot pojawiał się od połowy lat

nowania, wymagają bowiem żmudnej i konsekwentnej

dziewięćdziesiątych, a zanim stał się wymogiem praw-

edukacji, zmiany postaw i odejścia od stereotypów.

nym, był realizowany przez niektóre partie polityczne.

Zwracał na to uwagę i przewidywał taki mechanizm

Przed wyborami w 2001 roku trzy partie: SLD, UP i UW,

Leon Petrażycki, który walcząc na początku wieku

wprowadziły zasadę, zgodnie z którą na liście wyborczej

o przyznanie kobietom praw wyborczych, stwierdzał, że

żadna z płci nie mogła być reprezentowana przez mniej

wprowadzenie równych praw nie doprowadzi jeszcze

niż 30 procent kandydatów.

do pełnej równości, gdyż „[s]tare przesądy, egoistyczne

Nawet ta ograniczona postać systemu kwotowego,

interesy przedstawicieli płci uprzywilejowanej i inne

któremu towarzyszyła wówczas szeroka kampania ko-

przeszkody będą jeszcze długo, najsilniej w początkach,

alicji organizacji kobiecych na rzecz zwiększenia liczby

przeszkadzały osiągnięciu nie tylko pełnej równości

kobiet wśród parlamentarzystów, przyniosła dobre

i sprawiedliwości, ale nawet niejakiemu przybliżeniu do

rezultaty – wtedy właśnie udział kobiet w Sejmie wzrósł

nich. Odnośne prawa osiągną faktycznie tylko stosun

z 13 do 20 procent, a w Senacie z 12 do rekordowych

kowo nieliczne kobiety, jedynie wyjątkowo dzielne

23 procent. Efekt kwot można było zauważyć na listach

i wybitne, daleko bardziej dzielne i wybitne, niż współ

wyborczych partii, które takie rozwiązania przyjęły –

zawodniczący z niemi mężczyźni – jako kandydaci na

tam wzrost odsetka kobiet był najbardziej widoczny,

posłów i na administratorów. Reszta kobiet będzie

a to przełożyło się na proporcje liczby kobiet i mężczyzn

odsuwana przez mężczyzn mniej od nich dzielnych,

wśród osób wybranych.

1 Małgorzata Fuszara, Kobiety w polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, s. 160.
2 Mowa Leona Petrażyckiego wygłoszona w I Dumie w 1906 roku, O prawa dla kobiet, przeł. Jadwiga Petrażycka-Tomicka, Wydawnictwo Polskie, Lwów 1919, s. 6.
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Podczas pierwszych wyborów parlamentarnych, które

dzeniu kwot. Liczba kobiet na listach przewyższała

odbyły się po wprowadzeniu ogólnie obowiązujących

ustawowe minimum 35 procent, obecność kobiet stała

kwot, w zasadniczy sposób zmieniły się proporcje płci

się ważną kwestią polityczną, a partie starały się po-

na listach wyborczych. Wszystkie partie polityczne nie

kazać, że nie ignorują oczekiwań kobiet, czyli przecież

tylko wypełniły obwiązek kwot, ale nawet umieściły na

większości elektoratu.

listach wyborczych więcej kobiet, niż wymaga ustawa.

Niestety, mechanizm kwotowy w Polsce nie prze-

Wzrost szans kobiet na to, aby znaleźć się na listach

widuje naprzemienności kobiet i mężczyzn na listach

wyborczych, okazał się ogromny. (Zob. tabela 1).

wyborczych. Jak ważna jest zasada gwarantująca

Tabela 1.
Komitet wyborczy

58

Kandydatki
w wyborach
w 2005 roku

Kandydatki
w wyborach
w 2007 roku

Kandydatki
w wyborach
w 2011 roku

Kandydatki
w wyborach
w 2015 roku

Platforma Obywatelska

21

21

43

43

Prawo i Sprawiedliwość

21

19

40

40

Lewica

28

22

44

44

Polskie Stronnictwo
Ludowe

20

19

42

42

Ruch Palikota

-

-

44

-

.Nowoczesna

-

-

-

43

Łącznie procent kobiet
na listach wyborczych

25

23

44

44

Powyższe dane pokazują kilka prawidłowości.

równy podział najwyższych miejsc na listach między

Po pierwsze, postęp w osiąganiu równego udziału

przedstawicielami obu płci, pokazuje doświadczenie

obu płci na listach wyborczych nigdy nie odbywa

partii, które takie zasady wprowadziły jako tak zwaną

się w sposób, który przeciwnicy kwot określają jako

miękką kwotę, a więc taką, która nie jest zapisana

„naturalny”. Między 2005 a 2007 rokiem, kiedy nie było

w żadnych dokumentach, na przykład statucie partii.

kwot ani akcji wspierających równość płci, udział kobiet

Jako pierwsza wprowadziła ją Platforma Obywatelska

na listach kandydatów nie tylko się nie zwiększył, ale

przed wyborami w 2007 roku: w pierwszej trójce na

nawet zmniejszył. Wiara w to, że bez działań na rzecz

listach osób kandydujących musi być przynajmniej

równości będzie następować linearny wzrost szans na

jedna kobieta, w pierwszej piątce – przynajmniej dwie.

jej osiągnięcie, nie ma więc żadnych podstaw. Ponadto

Złamanie tej zasady nie jest obwarowane żadnymi

dane te pokazują, jak wielki, skokowy wzrost obecności

sankcjami i zdarzały się okręgi, w których jej nie prze-

kobiet na listach wyborczych nastąpił po wprowa-

strzegano. W pierwszych wyborach po wprowadzeniu

Wielkie nieobecne

tej zasady była ona przestrzegana w 34 z 41 okręgów

znami kandydującymi z powiatów znacznie liczniej-

wyborczych.

szych. Umieszcza się po dwie kandydatki z tego samego

Z wyborów na wybory rzeczywistość jednak coraz

okręgu w taki sposób, aby musiały odwoływać się do

bardziej zbliżała się do tej zasady. W 2015 roku zigno-

tego samego, niewielkiego elektoratu (na przykład dwie

rowano ją już tylko w trzech okręgach. To znacznie

kobiety z jednego powiatu), co skutkuje konkurencją

zwiększyło szanse kobiet kandydujących z list Platformy

między kobietami i brakiem konkurencji między mężczy-

Obywatelskiej. Jeszcze w wyborach w 2007 roku wśród

znami, wobec których takie manipulacje nie są stosowa-

wybranych w tej partii posłów było 23 procent kobiet;

ne. Zdarza się także, że kobiety znane, o dużym kapitale

w 2011 roku już blisko 35 procent, a w 2015 roku – aż 36

społecznym i politycznym, są zastępowane na wysokich

procent.

miejscach list takimi, które nie mają dużego dorobku,

Miękką wewnętrzną kwotę przyjęła także .Nowo-

a tym samym nie stwarzają konkurencji dla mężczyzn.

czesna. W tej partii wprowadzono zasadę, że w pierw-

Szczególnie nieczyste chwyty wobec kobiet są

szej trójce musi się znaleźć co najmniej jedna kobieta.

stosowane podczas kampanii wyborczych, zwłaszcza

Wymogu tego nie zachowano jedynie w czterech

w postaci „czarnych kampanii”. Co charakterystyczne,

Celem kwot jest osiąganie równości kobiet
i mężczyzn w reprezentacji parlamentarnej.
Jednak nie wszystkie partie dążą do realizacji
tego celu.
okręgach wyborczych. Kobiety umieszczono na pierw-

chcąc zniechęcić wyborców do głosowania na kobiety,

szym miejscu w 41 procentach okręgów wyborczych,

o kandydatkach rozpowszechnia się informacje odwo-

w pierwszej trójce zajęły 36 procent miejsc. Ta właśnie

łujące się do stereotypowo widzianych ról płciowych.

partia wprowadziła rekordowo dużo kobiet w swojej

Kobietom samotnym insynuuje się nieobyczajne

parlamentarnej reprezentacji – aż 43 procent. Warto

zachowania dotyczące ich życia intymnego, matkom –

dodać, że posłanki .Nowoczesnej są bardzo aktywne

że nie poświęcają wystarczająco dużo czasu dzieciom.

i szybko stały się „twarzami” nowej partii.

Łagodniejsze, ale też bardzo skuteczne formy tworzenia

Wprowadzane prawo zawsze ma jakieś cele ogólne,

barier instytucjonalnych to pomijanie kandydujących

które staramy się przy pomocy danej regulacji osiągnąć.

kobiet w spotach telewizyjnych, niezawiadamianie ich

Celem kwot jest osiąganie równości kobiet i mężczyzn

o spotkaniach przedwyborczych, nieumieszczanie na

w reprezentacji parlamentarnej. Jednak nie wszystkie

wyborczych plakatach. Limity finansowe są rozdzielane

partie dążą do realizacji tego celu. Działacze politycz-

w sposób faworyzujący mężczyzn – niekiedy wprost,

ni, w ogromnej większości mężczyźni, w niektórych

a niekiedy dlatego, że wysokie limity są przyznawane

partiach wykazują się wielką pomysłowością w takim

„jedynkom”, a to miejsce nieproporcjonalnie częściej

konstruowaniu list, aby szanse mieli przede wszystkim

zajmują mężczyźni.

mężczyźni. Umieszczają kobiety na dalszych miejscach

Na skutek tych zabiegów wzrost liczby kobiet

list, przyznając im wysokie miejsca tylko tam, gdzie

wybranych, chociaż wyraźny, nie jest równie znaczący

partia nie ma szans na dobry wynik. Inną techniką jest

jak wzrost udziału kobiet na listach wyborczych. Jest

umieszczanie na listach w okręgach kobiet ze słabych,

też bardzo zróżnicowany w zależności od dbałości

mało licznych powiatów, a ponieważ powiat, z którego

poszczególnych partii o równe szanse obu płci. Ilustracją

ktoś pochodzi, jest naturalnym elektoratem osób kan-

może być obecność kobiet na pierwszych miejscach

dydujących, łatwo przewidzieć, że nie mogą one zdobyć

list i wyraźnie z tym związana obecność kobiet wśród

odpowiedniej liczby głosów w konfrontacji z mężczy-

wybranych. (Zob. tabela 2).
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Tabela 2.
Komitet wyborczy

Procent kobiet

Procent kobiet

na pierwszym

wśród wybranych na pierwszym

wśród wybranych

miejscu listy

2011 rok

2015 rok

2011 rok

Procent kobiet
miejscu listy

Procent kobiet

2015 rok

Platforma Obywatelska

34

35

32

36

Prawo i Sprawiedliwość

24

17

29

23

Polskie Stronnictwo

15

7

15

19

Lewica

15

15

29

-

Ruch Palikota

10

13

-

-

.Nowoczesna

-

-

41

43

Kukiz 15

-

-

15

14

Ludowe

Partie, które umieszczały kobiety wysoko na listach

Jak ważny jest z punktu widzenia równości system

wyborczych, z reguły wprowadziły do parlamentu

wyborczy, pokazuje różnica w reprezentacji kobiet

wiele kobiet. Partie stosujące „miękkie” środki wyrów-

w polskim Sejmie i Senacie. W systemie proporcjonal-

nywania szans, przede wszystkim odnoszące się do

nym uzupełnionym o kwoty szanse na równość płci są

umieszczania kobiet na pierwszych miejscach, w pierw-

znacznie większe i udział kobiet w Sejmie jest ponad

szej trójce i pierwszej piątce osób kandydujących,

dwukrotnie wyższy niż w Senacie, gdzie wprowadzono

Partie, które umieszczały kobiety wysoko
na listach wyborczych, z reguły wprowadziły
do parlamentu wiele kobiet.
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wprowadzają do parlamentu wyraźnie więcej kobiet

większościowy system wyborczy. Trzeba więc pamiętać,

niż te, które takich mechanizmów nie stosują. Nie

że wszystkie próby wprowadzenia systemu jednoman-

ulega więc wątpliwości, że polski przykład dostarcza

datowych okręgów wyborczych są dewastujące dla

argumentów na rzecz tezy, że kwoty na listach wybor-

zasady równości płci. Wskazują na to zresztą porówna-

czych znacznie zwiększają szanse kobiet na działalność

nia międzynarodowe, gdyż kraje o takich systemach

polityczną.

wyborczych mają – generalnie rzecz biorąc – znacznie

Wielkie nieobecne

niższy udział kobiet w parlamentach niż kraje, w których

poparty wieloma wynikami badań fakt, że zarządzanie

obowiązuje system proporcjonalny, zwłaszcza uzupeł-

przez zróżnicowane gremia przynosi znacznie bardziej

niony o systemy kwotowe zmniejszające instytucjonalne

trafne, korzystne dla wszystkich decyzje. Obecny atak na

bariery w awansach kobiet.

prawa kobiet w Polsce, wycofywanie się władz z niemal

Warto też zwrócić uwagę, że polskie społeczeństwo

wszystkich osiągnięć, jakie w ostatnich latach udało się

sprzyja mechanizmom wyrównywania szans kobiet

wypracować (na przykład atak na wolność w dziedzinie

i mężczyzn. Wskazują na to badania opinii publicznej.

praw reprodukcyjnych, standardów okołoporodowych,

Natomiast badania prowadzone wśród polityków

in vitro, antykoncepcji awaryjnej, finansowania organiza-

pokazują, że znacznie rzadziej opowiadają się oni za

cji służących pomocą ofiarom przemocy itp.), może mieć

takimi mechanizmami. Są dwie możliwe interpretacje tej

obecnie tak szeroki zasięg między innymi dlatego, że

różnicy w poglądach polityków i większości społeczeń-

w wąskich gremiach sprawujących realną władzę kobiet

stwa: albo do parlamentu, z nieznanych nam przyczyn,

jest nieproporcjonalnie mało. Aby tę sytuację zmienić,

konsekwentnie dostają się osoby (zarówno mężczyźni,

konieczne jest przede wszystkim przywrócenie systemu

jak i kobiety) znacznie mniej sprzyjające równości płci

proporcjonalnego w wyborach wszystkich szczebli,

i wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn niż całe polskie

wprowadzenie parytetu płci (50/50) i naprzemienności

społeczeństwo, albo – co bardziej prawdopodobne

kobiet i mężczyzn na listach wyborczych, budowanie

– politycy są parytetom (50/50) i naprzemienności na

poczucia sprawczości i siły (empowerment) kobiet.

listach wyborczych przeciwni, gdyż wiedzą, że ich wpro-

Kampanie prowadzone w bezpłatnym dla komitetów

wadzenie poskutkuje głębokimi zmianami w obecnej

wyborczych czasie antenowym (co przecież znaczy, że

klasie politycznej i że wielu z tych, którzy dziś sprawują

my, wyborcy, za nie płacimy) powinny obowiązkowo

funkcje, mogłoby je stracić.

uwzględniać równą reprezentację każdej płci; podobnie

Na zakończenie warto wrócić do powodów, dla

powinno być z dystrybucją środków finansujących kam-

których kobietom aktywnym w ruchach kobiecych

panie. Wreszcie, tworzenie przestrzeni dla samoorgani-

zależy na wyrównywaniu szans obu płci w polityce.

zowania się kobiet, mentoringu i wymiany doświadczeń

Przemawiają za tym, co oczywiste, względy sprawie-

jest tym, co powinnyśmy jak najszybciej wywalczyć.

dliwości, a także świetne wykształcenie kobiet oraz

Małgorzata Fuszara – profesor nauk humanistycznych, prawniczka i socjolożka. Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań
politycznych i społecznych. W latach 2014–2015 pełnomocniczka rządu do spraw równego
traktowania. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce
i życiu publicznym.

Wielkie nieobecne
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Polki zasługują na dużo więcej
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

Dziś lepiej wiemy, czego zabrakło w polityce prorodzinnej wdrażanej przez Platformę Obywatelską
przez osiem lat jej rządów. Wyciągamy z tego wnioski,
pisząc nowy program.

liśmy nowe programy: finansowanie zabiegów in vitro,
dopłaty do kupna własnego mieszkania, dotacje na
budowę nowych żłobków. Wszystko po to, by codzienne funkcjonowanie rodziny uwolnić od nadmiernych
obciążeń.
Dziś widzimy jednak, że część potrzeb kobiet
zaadresowaliśmy w latach 2007–2015 niewystarczająco.
Zrozumieliśmy, że w zmieniającym się świecie coraz ważniejsze są też ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej
z życiem prywatnym.

Więcej niż połowa ludności Polski to kobiety. Są
lepiej wykształcone niż mężczyźni, mają stale rosnące

Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Rząd PO-PSL wprowadził jeden z najdłuższych w Europie, roczny

poczucie własnej wartości, ale zarazem rosnące poczu-

urlop dla rodziców. Rzecz jednak w tym, by rodzice

cie zagrożenia wolności i autonomii. Z ogromną siłą

nie tylko mieli teoretyczną możliwość podzielenia się

potwierdziły to masowe „czarne protesty”. Polki oczeku-

urlopem, ale by rzeczywiście to robili. Bo tylko wówczas

ją, że będą zauważone przez państwo, które, stanowiąc

kobiety mogą mniej obawiać się o swoją pozycję na

prawo, uszanuje ich prawa oraz pomoże w realizacji

rynku pracy. Statystyki pokazują, że dziś urlop „ojcowski”

Polki oczekują, że będą zauważone przez państwo.
celów. Dlatego punktem wyjścia w pracy nad propozycjami dla kobiet musi być pytanie: czego obywatelki
Polski Anno Domini 2017 potrzebują i chcą?
Prowadzone od lat badania niezmiennie pokazują,
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(14 dni, niezależnie od urlopu macierzyńskiego) oraz
„tacierzyński” (połowa urlopu rodzicielskiego) wciąż nie
są dość popularne. Na przeszkodzie nie stoją formalności, lecz brak przekonania, że ojciec musi dzielić się

że na szczycie deklarowanych potrzeb pozostają rodzina

obowiązkami z młodą mamą, która myśli o powrocie do

i przyjaciele – ostoja stabilności w niepewnych czasach.

pracy. Nasze nowe zobowiązanie programowe można

To dlatego wsparcie dla rodziny było priorytetem rzą-

więc streścić następująco: chcemy wdrożyć rozwiązania,

dów Platformy Obywatelskiej. Przez osiem lat staraliśmy

które doprowadzą do częstszego zaangażowania ojców

się, by założenie rodziny wiązało się z jak najmniejszym

w opiekę nad dzieckiem, by ułatwić kobiecie płynny po-

kosztem. Wprowadziliśmy liczne rozwiązania w sferze

wrót do pracy. Do rozważenia są warianty skandynaw-

polityki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa i wielu

skie, w których podział urlopu macierzyńskiego między

innych, wpływających na poziom życia rodziny. Stworzy-

rodziców nie jest opcją, lecz obowiązkiem. Wiedząc,

Polki zasługują na dużo więcej

że świeżo upieczony tata też weźmie pół roku urlopu,

wiedzy o tym, że z równości płci i równego dostę-

pracodawcy nie będą traktowali mężczyzn bardziej

pu do gremiów decyzyjnych wypływają społeczne

preferencyjnie.

korzyści.

Światowe rankingi pozwalają sądzić, że udało nam
się rozbić szklany sufit. Przygotowywany przez brytyjski

Dziś w Sejmie zasiada 130 kobiet, czyli nieco ponad 28 procent wszystkich posłów. To tylko o 4 punk-

tygodnik „The Economist” tak zwany indeks szklanego

ty procentowe więcej niż w poprzedniej kadencji.

sufitu przedstawia się dość optymistycznie dla kobiet na

W liczbach bezwzględnych najwięcej kobiet zasiada

polskim rynku pracy. W 2016 roku Polska znalazła się na

w ławach Prawa i Sprawiedliwości. To jednak iluzja,

szóstym miejscu, wyprzedzając między innymi Francję,

PiS wcale nie jest partią prokobiecą: jeśli porównamy

Kanadę czy Niemcy. W innych światowych rankingach

rozkład procentowy, okaże się, że w klubie parla-

też zajmujemy wysokie pozycje jeśli chodzi o poziom

mentarnym PiS kobiet jest 24 procent, podczas gdy

wykształcenia kobiet prowadzących własny biznes, ich

w klubie PO – 38 procent.

Stworzyliśmy nowe programy: finansowanie
zabiegów in vitro, dopłaty do kupna własnego
mieszkania, dotacje na budowę nowych żłobków.
chęć do rozwoju firmy, a także wysoki odsetek kobiet na
kierowniczych stanowiskach.
Ale to tylko jedna strona medalu. Na rynku pracy

PO od lat opowiada się za większym udziałem kobiet w polityce. W 2011 roku wprowadziliśmy tak zwaną
ustawę kwotową. Znalazło się w niej rozwiązanie, które

wciąż mamy do czynienia z licznymi utrudnieniami dla

obliguje komitety startujące w wyborach do parlamen-

kobiet. Rozwarstwienie zarobkowe maleje powoli, a re-

tu, Parlamentu Europejskiego i władz lokalnych do za-

prezentacja kobiet w radach nadzorczych firm jest na

pewnienia każdej płci co najmniej 35 procent miejsc na

poziomie niższym niż średnia europejska. Kobiety dzięki

liście. Na własnych listach wyborczych PO jeszcze bar-

swej zaradności, sumienności i uporowi pną się po

dziej wzmocniła pozycję kobiet: oprócz wspomnianych

szczeblach kariery zawodowej, w pewnym momencie

kwot wprowadziliśmy zasadę, że w pierwszej trójce

napotykają jednak na zamknięty, męski krąg, do którego

kandydatów musi się znaleźć minimum jedna kobieta,

mimo kompetencji nie mogą wejść. Powiedzmy wprost:

a w pierwszej piątce – dwie. Kobiety były jedynkami co

zbyt często kariery kobiet rozbijają się o mentalność,

trzeciej listy wyborczej, miały 38 procent tak zwanych

stereotypowe postrzeganie tradycyjnych ról kobiety

miejsc biorących (czyli takich, które dawały największe

i mężczyzny. Takie poglądy, zaszczepiane już w dzieciń-

szanse dostania się do wybieralnego ciała).

stwie, bardzo trudno wykorzenić.
Mentalności nie zmienimy ustawami. Żeby
rozbić stereotyp, musimy zacząć od edukacji, i to jak

Być może błędem PO było to, że nie potrafiliśmy
przekonać pozostałych partii w Sejmie do zapisania tych
dodatkowych rozwiązań w ustawie. Na tle innych demo-

najwcześniej. Dzięki niej młode dziewczyny uwierzą,

kracji zachodnich nie wypadamy najlepiej. Według da-

że jeśli naprawdę chcą, osiągną w życiu wiele. Już

nych Międzynarodowego Stowarzyszenia Parlamentów

w pierwszych latach szkoły chłopcy powinni dowie-

obecne proporcje kobiet w Sejmie i Senacie dają Polsce

dzieć się, że każdy ma takie samo prawo realizowa-

dopiero 53. miejsce na świecie i 14. miejsce w Europie.

nia swoich planów i prawo do szacunku. Stąd nasz
kolejny pomysł programowy: elementem powszech-

Polki powinny być lepiej reprezentowane na każdym
szczeblu władzy. Wrócimy do propozycji ustawowych

nej edukacji powinno stać się zachęcanie do udziału

rozwiązań, które to zapewnią. Także z tego powodu, po

w podejmowaniu decyzji i podnoszenie poczucia

głębokim namyśle i wewnętrznej dyskusji, będziemy

własnej wartości. Ważne jest też upowszechnianie

przeciwstawiać się pomysłom wprowadzenia jedno-
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mandatowych okręgów wyborczych. W polskich warun-

nie wszystko. Deformując system edukacji, politycy PiS

kach brak list wyborczych oznacza, że kobiet w polityce

kasują przy okazji edukację seksualną.

będzie jeszcze mniej.
Chcemy, żeby nasze propozycje w trzech sferach –

Polki powinny mieć stuprocentową pewność, że
ich suwerenne decyzje i wybory życiowe będą mogły

polityki rodzinnej, rynku pracy i polityki – były na tyle

być zrealizowane – gdy zajdzie taka potrzeba, także

mocne, by przekonać wyborców, że sprawa równości

przy pomocy państwa. Po odsunięciu PiS od władzy

kobiet i mężczyzn jest jednym z priorytetów, a nie po-

wszelkie dotychczasowe antykobiece działania zostaną

bocznym elementem w programie partii.

skasowane. Przywrócimy instytucję pełnomocnika do

Nowe propozycje programowe jednak nie wystarczą,

spraw równego traktowania, program refundacji in

chociaż są ważne w kontekście rywalizacji wyborczej

vitro i możliwość zakupu bez recepty pigułki „dzień po”.

za dwa lata. Równolegle do ich przygotowywania PO

Dzięki standardom okołoporodowym, tak pieczołowicie

ma dziś do zrealizowania inny obowiązek: powstrzymy-

wypracowanym przez środowiska kobiece, Polki nadal

Do rozważenia są warianty skandynawskie,
w których podział urlopu macierzyńskiego
między rodziców nie jest opcją, lecz obowiązkiem.
wania, gdzie to tylko możliwe, antykobiecej polityki PiS.
Polityczne kierownictwo partii rządzącej jest zaślepione

nansowania Niebieskiej Linii kobiety dotknięte przemo-

ideologią, która naszym zdaniem zagraża wolności

cą w rodzinie znów otrzymają niezbędne wsparcie.

kobiet.
Przykładów nie trzeba szukać daleko. Finansowanie

Dziś, jak nigdy wcześniej w ciągu ostatnich 27 lat,
potrzebna jest kobieca solidarność. W obliczu niczym

zabiegów in vitro z budżetu państwa zostało zlikwido-

nieograniczonej sejmowej większości PiS i rządu nie-

wane – choć z tej szansy korzystały tysiące par. Nie-

chętnego kobietom protest przeciwko niekorzystnym

płodność dotyka coraz więcej kobiet i mężczyzn, co jest

dla kobiet zmianom musi być głośny. Wówczas będzie

tragedią dla osób chcących założyć rodzinę, ale także

skuteczny.

problemem w polityce demograficznej państwa. Mimo
to PiS z nieskrywaną satysfakcją doprowadził do zakoń-

„Czarne protesty”, które ogarnęły Polskę od największych do najmniejszych ośrodków, są tego dowodem.

czenia programu. Sytuację próbują ratować samorządy,

PiS się uląkł, kompromis aborcyjny pozostaje (na razie)

w których PO współrządzi. Rady kolejnych miast uchwa-

nietknięty. Zdajemy sobie sprawę, że jego oceny są bar-

lają własne programy, jednak ich możliwości finansowe

dzo podzielone. PO uczciwie przyznaje, że opowiada się

są ograniczone.

za utrzymaniem kompromisu w obecnej postaci. Wiemy,

Kolejnym przykładem działań ideologicznych

że wiele środowisk uważa to za błąd. Zarazem jednak

jest kwestia świadomej antykoncepcji. PiS chce, by

inne środowiska chcą całkowitego zakazu aborcji. PO

możliwość jej stosowania zależała nie od kobiety, ale

świadomie stara się przeciwstawić skrajnościom z obu

od… sumienia lekarza. W debacie publicznej politycy

stron. Dostaje za to razy od obu obozów – dla nas to jed-

PiS wspinają się na wyżyny hipokryzji: konieczność

nak kwestia zasad, którym jesteśmy wierni od początku

przywrócenia recept na uważaną w Europie za bezpiecz-

istnienia partii.

ną tabletkę ellaOne tłumaczą pragnieniem ochrony
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będą mogły rodzić po ludzku. Dzięki przywróceniu dofi-

Kolejne protesty na skalę „czarnych marszów” są ko-

zdrowia kobiet. Ani słowem nie wspominają przy tym

nieczne. PiS zrezygnował z ustawy zaostrzającej przepi-

o wprowadzeniu recept na niebezpieczne leki na poten-

sy aborcyjne, znalazł jednak inną drogę do ograniczania

cję dla mężczyzn, mimo długiej listy potwierdzonych

wolności kobiet i ich praw. Niedawno dowiedzieliśmy się,

skutków ubocznych (między innymi ryzyka zawału). To

że w rządzie trwają prace nad wypowiedzeniem Kon-
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wencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec

recenzuje i sprawdza inicjatywy podejmowane przez

kobiet i przemocy w rodzinie. Swoją drogą, jakże gorzki

rząd PiS. Pełnomocnikiem do spraw równego traktowa-

jest fakt, że dzieje się to przy całkowitym milczeniu pani

nia jest posłanka Monika Wielichowska, która podej-

premier i pani prezydentowej, które przyzwalają na

muje interwencje w każdej sprawie noszącej znamiona

szkodliwe dla Polek działania kolegów i koleżanek z PiS...

dyskryminacji i upomina się o równe prawa kobiet i męż-

Kolejnym przykładem jest postawienie nauczy-

czyzn. To trudne zadanie, zważywszy, że rząd PiS nie jest

cielek z zabrzańskiej szkoły specjalnej przed komisją

przychylny kobietom, a rządowy Pełnomocnik do Spraw

dyscyplinarną. Już sama próba ukarania kobiet za udział

Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

w „czarnym proteście” jest skandalem. Oto uczniowie,

istnieje już tylko na papierze. Kto ma dziś bronić praw

dla których nauczycielki są wzorem i autorytetem,

kobiet przed aparatem władzy? Tu właśnie zaczyna się

dowiedzieli się, że za posiadanie poglądów grozi

rola polityków opozycyjnych, którzy wszystkimi dostęp-

zastraszanie, a nawet kara. Nie tak powinno się wycho-

nymi sposobami muszą domagać się poszanowania

wywać młodych obywateli, nie w ten sposób buduje się

wolności i praw Polek.

społeczeństwo obywatelskie.

W ten sposób, łącząc propozycje programowe

PO robi wszystko, co może zrobić partia opozycyjna,

i codzienną, praktyczną obronę kobiet w ideologicznym

by torpedować antykobiece działania partii rządzącej.

państwie PiS, chcemy zapewnić Polki, że Platforma Oby-

W listopadzie 2016 roku powołała gabinet cieni, który

watelska poważnie traktuje hasło równości.

Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, posłanka na Sejm V, VI i VII
kadencji, była marszałek Sejmu, była rzecznik prasowa rządu Donalda Tuska i Ewy Kopacz.
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Co Polkom po Kongresie Kobiet?
DOROTA WARAKOMSKA

Niższe zarobki, pomijanie w awansach, wypychanie
z rynku pracy. Coraz więcej Polek zdaje sobie sprawę,
że nierówne traktowanie to codzienność każdej
z nich. Kongres Kobiet pomaga im przeciwstawić
się niesprawiedliwości.

Mariola dopowiada: „Kongres daje wsparcie. Jak
mam jakiś problem, z czymś nie mogę sobie poradzić,
dzwonię do dziewczyn i wiem, że mnie wesprą. Dodadzą
otuchy. Uświadomią mi moją siłę”.
Siedzimy w jednej z wałbrzyskich restauracji.
Omawiamy szczegóły konferencji „Czas na kobiety”,
poświęconej aktywności zawodowej i społecznej kobiet.
Odbędzie się następnego dnia w Wałbrzychu na terenie
Starej Kopalni – centrum nauki i sztuki. Teresa od 27 lat
prowadzi niedużą firmę – sklep z materiałami budowlanymi. Mariola zajmuje się poradnictwem zawodo-

„Kongres Kobiet buduje w kobietach siłę. Daje

wym, aktywizacją osób bezrobotnych i doradztwem

odwagę. Wyzwala kapitalną energię. Pobudza nowe

edukacyjnym dla młodzieży. Obydwie są w sile wieku.

pomysły. Jest motywacją” –mówi zdecydowanie Tere-

Uśmiechnięte, energiczne, chętne do działania. Dołącza

sa. Potrząsa głową, jakby zdziwiona moim pytaniem.

do nas Ela, głównodowodząca w tym zespole. „Aktywna

I od razu wyjaśnia: „Należę do osób introwertycznych.

emerytka”, jak o sobie mówi, martwi się o frekwencję

To dzięki Kongresowi odważyłam się wyjść na ulicę,

i czy wszystko wypali podczas konferencji. Wiadomo jak

protestować, zbierać podpisy, zaczęłam włączać

to jest, niespodzianki na ostatnią chwilę1.

Kongres Kobiet buduje w kobietach siłę.
Daje odwagę. Wyzwala kapitalną energię.
się w akcje. Wcześniej ograniczałam się do pomocy

Wałbrzych jest specyficznym miastem. Dużo tu żon

różnym inicjatywom w postaci zrobienia przelewu. To

górników, które w czasach świetności kopalni nie musia-

bezpieczne. A teraz się nie wstydzę. Czy robimy marsz

ły lub nie mogły pracować, bo mężowie im nie pozwa-

czy pikietę. Nie każda kobieta ma w sobie siłę i odwagę.

lali. Nie uzupełniały też wykształcenia. Zajmowały się

Kongres nam ją daje. Powoduje, że kwitniemy”.

dziećmi i domem. Taka była tradycja. Ale gdy kopalnie

1 Wszystkie trzy panie: Ela, Teresa i Mariola, są absolwentkami Letniej Akademii Kongresu Kobiet (uczestniczyły w niej w różnych
latach; do tej pory odbyły się cztery edycje LAKK), podczas której uczestniczki poznają prawa kobiet, wzmacniają się i integrują,
zyskując motywację do działania społecznego, politycznego, biznesowego.
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zamknięto, a 25 tysięcy górników i pracowników przed-

O solidarności, a także o stereotypach i sposobach

siębiorstw pracujących na rzecz kopalń odeszło z pracy

na ich pokonanie rozmawiamy podczas dyskusji na

z dnia na dzień, te kobiety zostały z niczym. Bez zawodu.

temat aktywności zawodowej kobiet. Dzielimy się także

Bez motywacji do pracy. Za to często ze sfrustrowanym

wiedzą, jak wyciągać wnioski z popełnionych błędów.

mężem. Pieniądze z odpraw szybko się skończyły. Wtedy

Jak się nie załamać po ogłoszeniu upadłości. Skąd brać

okazało się, że coś trzeba zrobić, jakoś żyć, więc kobiety

pomysły. Gdzie szukać wsparcia, a gdzie pieniędzy.

wzięły sprawy we własne ręce.

Dyskusja w Wałbrzychu się przeciąga, jak zwykle, bo

Ela – pedagożka, nauczycielka, wykładowczyni i harcerka – była na wszystkich ogólnopolskich Kongresach
Kobiet w Warszawie. „Dzięki temu, że jest ten ogólnopol-

uczestniczące w spotkaniu kobiety też chcą zabrać głos,
pochwalić się inicjatywami, podzielić doświadczeniami.
Po dwóch turach praktycznych warsztatów (jak

ski ruch społeczny, my, w terenie, umiemy znaleźć ideę,

prowadzić firmę, jak się samorealizować i działać z en-

dla której pracujemy. Umiemy się zjednoczyć. To platfor-

tuzjazmem, jak rozpoznać swój potencjał) spotykamy

ma, w której odnajdujemy się wszystkie. Integrujemy się.

się znów wszystkie w sali plenarnej i mam wrażenie, że

Kobiety zrozumiały, że tylko przez wspólne
działanie mogą odmienić swój los.
Znajdujemy dla siebie zadania. A poza tym wymyślamy

kobiety nie chcą się rozstać. Potrzebują takich rozmów,

co chwilę coś nowego” – mówi Ela. Przyznaje, że Kongres

wskazówek, ale i bycia wysłuchaną. A gdy widzą, że

otworzył jej oczy i wyczulił ją na sprawy kobiet. Teraz

inna miała tak samo pod górkę, ale dała radę, łatwiej im

jest wiceprzewodniczącą Rady Seniorów przy prezyden-

planować działania. I choć każda z konferencji w cyklu

cie Wałbrzycha.

„Czas na kobiety” jest inna ze względu na dostosowany

Teresa dodaje: „Od dwóch lat widzimy, że garnie się

do specyfiki regionu dobór warsztatów i osób dyskutu-

do działania coraz więcej kobiet, i to młodych. To bardzo

jących, wszędzie zauważam to samo: kobiety wiedzą, że

cieszy”.

dyskryminacja jest prawdziwym problemem, tak samo

A co cieszy mnie, co uważam za największe sukcesy

jak seksizm. I dopóki nie zadbają o własne bezpieczeń-

istniejącego już dziewięć lat Kongresu Kobiet? Te

stwo, o życie bez przemocy, o przestrzeganie należnych

właśnie trzy kobiety z Wałbrzycha i setki, tysiące im

im praw, dopóty nie będą miały siły ani motywacji, by

podobnych w różnych miastach i wsiach w całej Polsce.

zabiegać o awans czy podwyżkę. A przecież niezależ-

Kobiety, które zrozumiały, że tylko przez wspólne

ność finansowa daje kobietom wolność.

działanie mogą odmienić swój los. Kobiety, które nie

Tydzień później jestem w Koninie. Tu odbywa się

siedzą w kapciach przed telewizorem, nie płaczą i nie

już piąty regionalny Kongres Kobiet. Niepełnosprawne

rozdzierają szat, gdy mają problemy, tylko zakasują rę-

dzieci tańczą na scenie, zagrzewając do dyskusji. Na

kawy – jak obrazowo mówiła podczas kampanii wybor-

widowni panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Uniwersy-

czej w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych Michelle

tetu Trzeciego Wieku. Amazonki, rolniczki, nauczycielki,

Obama, namawiając do udziału w wyborach i wsparcia

przedsiębiorczynie. Na scenie tłumaczka migowa, wśród

Hillary Clinton – i biorą się do pracy. Jej częścią jest

widzów jest bowiem spora grupa osób głuchych i niedo-

przekonywanie kolejnych kobiet, że warto działać. Że

słyszących.

bycie kobietą to wspaniała rzecz, bo ma się poparcie

Pierwszy panel – o seksie. Terapeutka, promotorka

tak wielu znanych i nieznanych, sławnych i zwyczaj-

kobiecej seksualności, dziennikarka i tak zwana kobieta

nych kobiet. Że solidarność nie jest zarezerwowana dla

domowa dyskutują o tym, że seks i władza idą w parze,

wielkiej polityki albo mężczyzn, ale w praktyce dotyczy

że seks jest wtedy, gdy obie strony mają na to ochotę, że

także kobiecej codzienności.

najwyższy czas, by kobiety zadbały o własne potrzeby.
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„Bądźmy po stronie kobiet. Pilnujmy naszych granic”

dorastaliśmy w europejskiej wspólnocie. Jeśli kochacie

– apelują. Drugi panel – o stereotypach płciowych. „Ró-

nasz kraj tak samo jak ja, musicie chodzić na wybory,

żowy czy niebieski” – rozmawiają uczennice i uczniowie

musicie startować w wyborach, musicie się angażować”.

z I liceum w Koninie. Pokazują nagrany przez siebie film

Zrywam się z miejsca, podobnie jak wszystkie

z przedszkolakami. Pada pytanie, czy dziewczynka może

kobiety w sali, rozlega się burza oklasków. Zerkam na

być strażakiem. Maluchy odpowiadają chórem: „Tak!”.

Ewę. Jest dumna z córki, wzruszona, śmieje się. A ja

A jedna z dziewczynek dodaje: „Strażaczką!”. Widownia

myślę, że takich Ew i Agnieszek potrzebujemy w każdej

bije brawo.

gminie.

W trakcie przerwy jest okazja, by odwiedzić stoiska

Na przemyślenia o zmianie pokoleniowej nie ma

w „parku kobiet” w holu domu kultury i kina Oskard,

czasu, bo na scenie rozpoczyna się panel feministów. „To

gdzie odbywa się jubileuszowy koniński kongres. Stoiska

jest draństwo, że mężczyzna ze względu na inny chro-

organizacji pozarządowych, inicjatyw pomocowych

mosom uważa, że może być na piedestale. Patriarchat

i kobiecych biznesów przeżywają oblężenie. Kobiety po-

się przeterminował” – mówi Janusz Leon Wiśniewski,

zdrawiają się, wymieniają telefonami, robią pamiątkowe

naukowiec i pisarz. A publicysta Roman Kurkiewicz wyja-

Niezależność finansowa daje kobietom wolność.
zdjęcia. Tymczasem w sali na scenę wchodzi córka Ewy,

śnia, dlaczego dla wzmacniania kobiet i równouprawnie-

konińskiej pełnomocniczki stowarzyszenia. Agnieszka

nia tak ważne jest używanie żeńskich końcówek i nazw

przez pięć lat istnienia Kongresu w Koninie zdążyła

zawodów.

zacząć i skończyć studia.
„Czego nauczyłam się przez te pięć lat?” – pyta. I od
razu wyjaśnia: „Nauczyłam się solidarności. Solidarności

lina Hennig-Kloska z .Nowoczesnej), przedstawicielka

według kobiet. Jesteśmy od siebie totalnie różne. Jednak

show biznesu i ja. W tym czwórgłosie wyraźnie słychać,

co roku ramię w ramię tworzymy coś ponad podziałami.

jak bardzo zmieniłyśmy się przez ostatnie lata. Dzień ko-

Nauczyłam się współpracy. Współpraca jest na maksa

biet w tym roku upłynął pod znakiem protestów, strajku

ważna, bo razem znaczymy więcej niż osobno. Nauczy-

kobiet i wezwań do przestrzegania naszych praw.

łam się, że w Stowarzyszeniu Koniński Kongres Kobiet

Koniński Kongres kończy się muzycznym występem

»niemożliwe« nie istnieje”. Agnieszka się uśmiecha, ale

organizatorek, które stworzyły grupę Ale Babki, i wspól-

zaraz poważnieje. „Nauczyłam się, że wolność, demokra-

nym śpiewaniem wszystkich w sali „Babę zesłał Bóg…”.

cja i wszystko to, w co kiedyś wierzyłam, może mi zostać
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Ostatni panel: „Dzień kobiet na co dzień czy od święta?”. Dyskutują dwie posłanki (Joanna Mucha z PO i Pau-

Gdy wieczorem wracam do Warszawy, zdaję sobie

tak łatwo odebrane. Kongres Kobiet zawsze był apar-

sprawę z ogromu pracy, jaką wszystkie przez ostat-

tyjny, jednak nigdy apolityczny. Przez pięć lat zmieniło

nie lata wykonujemy. Punktem wyjścia były działania

się moje rozumienie walki o prawa kobiet. Pięć lat temu

podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, na który

moim marzeniem były suwak i parytet, dzisiaj jest nim

zjechały ponad cztery tysiące uczestniczek z całej

godna opieka okołoporodowa. Pięć lat temu chciałam

Polski. W trakcie zjazdu dyskutowały w Sali Kongresowej

edukacji seksualnej w szkołach, dzisiaj chcę rozsądnej,

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie o wkładzie kobiet

przemyślanej edukacji, także patriotycznej i historycz-

w transformację i historię ostatniego dwudziestolecia

nej. Pięć lat temu moim przyjaciołom ciężko było mnie

w naszym kraju. Było to w 2009 roku. Od tego czasu kon-

wyciągnąć na Manifę czy Marsz Równości. Dzisiaj nie

gresy odbywają się co roku. Podczas nich dyskutujemy,

wyobrażam sobie siedzenia w domu, gdy próbuje mi się

uczymy się, rozmawiamy z gośćmi z Polski i ze świata.

mówić, jak mam żyć. Zwracam się do moich rówieśni-

Na pierwszym gościły między innymi Maria Kaczyńska

ków. Urodziliśmy się w wolnym, demokratycznym kraju,

i Jolanta Kwaśniewska, a tytułem „Polki Dwudziesto-
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lecia” została uhonorowana Henryka Krzywonos-Stry-

wałyśmy się na oświadczenie, w którym przypomnia-

charska. Na drugim nagrodę otrzymała profesor Maria

łyśmy, że naszym celem od początku jest wzmocnienie

Janion. Trzeci Kongres okazał się wydarzeniem europej-

demokracji, uczynienie jej bardziej równościową,

skim, z rekordową międzynarodową obsadą. Czwarty

bardziej wrażliwą na dyskryminację, na problemy

był poświęcony kobietom z obszarów wiejskich. Piąty

kobiet. Dla nas brak rozwiązań prawnych dla związków

wzywał do partnerstwa. Szósty, pod hasłem „Wspólnota,

partnerskich i równych praw osób tej samej płci to jedna

równość, odpowiedzialność”, pobił rekord uczestniczek

z najważniejszych nierealizowanych wcześniej spraw. Ale

(ponad dziewięć tysięcy). Siódmy opowiedział się za

teraz – jak wiadomo – sytuacja kobiet i mniejszości po-

pomocą dla uchodźców i uchodźczyń. Ósmy wzywał do

gorszyła się znacząco. I dalej: „Dziś czas jakby się cofnął.

aktywności na rzecz demokracji.

Musimy troszczyć się nie tylko o równość i prawa kobiet,

Na kolejnych kongresach wypracowujemy po-

ale i o fundamenty samej demokracji, o jej podstawowe

stulaty – zbiór żądań i priorytetów, tematów, które są

instytucje, o elementarne zasady wolności obywatel-

ważne dla kobiet, a które umykają rządzącym. Pierwsza

skiej. Obecna władza łamie zasady Konstytucji, pogłębia

lista w 2009 roku objęła 200 zagadnień, wśród nich:

klerykalizację życia publicznego, ideologizuje edukację,

wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych,

upartyjnia media, inwigiluje obywateli, akceptuje język

powołanie niezależnego rzecznika do spraw równości,

nienawiści, izoluje Polskę od Europy i wreszcie – podwa-

sporządzanie corocznego raportu w Sejmie o sytuacji

ża podmiotowość kobiet i ich prawo do podejmowania

kobiet, skuteczną politykę prorodzinną, refundację

decyzji o macierzyństwie.

zapłodnienia in vitro, ochronę kobiet i dzieci przed

Nie godzimy się na to! Dlatego Kongres Kobiet

przemocą, reformę systemu edukacji, by przeciwdziałał

będzie wspierał wszelkie inicjatywy obywatelskie na

dyskryminacji kobiet, uchwalenie ustawy o związkach

rzecz wolności, demokracji, swobodnego rozwoju spo-

Musimy troszczyć się nie tylko o równość i prawa
kobiet, ale i o fundamenty demokracji.
partnerskich umożliwiającej osobom homoseksualnym

łeczeństwa otwartego, praw indywidualnych obywateli

i heteroseksualnym godne życie, zwiększenie skutecz-

i obywatelek. Jesteśmy i będziemy po stronie demokra-

ności ściągalności alimentów.

cji, praworządności, równości i europejskości”3.

Na kolejnych ogólnopolskich spotkaniach naszego

W dzisiejszych trudnych dla kobiet czasach war-

ruchu prezentowałyśmy 10–20 postulatów wybranych

to przypomnieć sobie nasze największe sukcesy. Nie

spośród tych 200, które co roku na zakończenie kongre-

brakuje ich. Obywatelski projekt ustawy o parytetach na

su wręczałyśmy premierowi jako wskazówkę, czego po-

listach wyborczych był pierwszą konkretną inicjatywą

trzebują kobiety. Premier – sześciokrotnie Donald Tusk

Kongresu Kobiet. Zbieranie podpisów pod projektem

i raz Ewa Kopacz – przedstawiał działania rządu na rzecz

w całej Polsce pokazało, jak ważne są działania na rzecz

2

kobiet . W minionym roku było inaczej. Po raz pierwszy

kobiet. Dlatego w 2010 roku zostało powołane Stowa-

nasze zaproszenie zostało zignorowane, a VIII Kongres

rzyszenie Kongres Kobiet. Gdy projekt trafił na początku

Kobiet nie przyjął listy postulatów. W zamian zdecydo-

2010 roku do Sejmu, inicjatywę poparła i przedstawiła

2 Pełna lista postulatów z pierwszego i kolejnych Kongresów na: https://kongreskobiet.pl/pl-PL/text/kongresy_kobiet/i_kongres_kobiet/postulaty_i_kongresu_kobiet (dostęp 10 kwietnia 2017).
3 Oświadczenie VIII Kongresu Kobiet, Kongres Kobiet, 16 maja 2016, https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/oswiadczenie_viii_kongresu_kobiet (dostęp 10 kwietnia 2017).
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w sali plenarnej Izabela Jaruga-Nowacka. W toku prac

głosowało 254 posłów, przeciw było 175, a 8 wstrzymało

parlamentarnych zmniejszono gwarantowany udział

się od głosu. Ustawę ratyfikacyjną poparli w posłowie

kobiet i mężczyzn na listach wyborczych do Sejmu,

koalicji rządzącej PO-PSL oraz SLD i Twój Ruch. Przeciw-

Parlamentu Europejskiego i samorządów z 50 do 35 pro-

ko głosowali politycy PiS. Prezydent Bronisław Komo-

cent. Ostatecznie ustawę w grudniu 2010 roku przyjął

rowski podpisał ustawę ratyfikującą w marcu 2015 roku.

Sejm: za było 241 posłów (SLD, PO i PSL), przeciw – 154

Kolejne osiągnięcia ruchu kobiet to zmiany prze-

(głównie PiS), 9 wstrzymało się od głosu. Prezydent Bro-

pisów w wielu dziedzinach. Wymienię najważniejsze:

nisław Komorowski podpisał ją na początku 2011 roku.

refundacja zabiegów in vitro; wprowadzenie ścigania

Można uznać, że wprowadzenie w życie idei kwot jest

gwałtu z urzędu i zmiana formy przesłuchań ofiar prze-

ogromnym sukcesem Kongresu Kobiet. Tysiące osób –

mocy seksualnej; zmiana ustawy żłobkowej; monitoring

zarówno kobiet, jak i mężczyzn – które zbierały podpisy

występowania luki płacowej w instytucjach publicznych

pod obywatelskim projektem, doskonale wiedziało, że

(administracji centralnej i samorządowej, spółkach ko-

nie chodzi o wprowadzanie do polityki kobiet na siłę,

munalnych); pozytywna opinia rządu do projektu unij-

tylko o danie im szansy poprzez umieszczenie na listach

nej dyrektywy kwotowej4; podwyższenie świadczenia

wyborczych.

pielęgnacyjnego; powołanie pełnomocniczki do spraw

Kongres Kobiet będzie wspierał wszelkie inicjatywy
obywatelskie na rzecz wolności i demokracji.
Następnym ogromnym osiągnięciem było doprowadzenie do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy

równego traktowania – najpierw Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, następnie profesor Małgorzaty Fuszary.
Te sukcesy to efekty żmudnej pracy Kongresu. Tysię-

domowej, który to dokument obecny rząd uważa za

cy rozmów, nieustannego prezentowania postulatów,

zbędny. Znów nastąpiła ogromna mobilizacja: dziesiątki

przekonywaniu ministrów i parlamentarzystów. To setki,

apeli, spotkań z politykami, konferencji prasowych, ar-

jeśli nie tysiące spotkań w Sejmie, Senacie, poszczegól-

gumentów, przykładów oraz protestów – happeningów,

nych resortach. To rozmowy naszych pełnomocniczek

gromadzących panie z czarnymi balonikami, twarzami

regionalnych z władzami samorządowymi. To konfe-

pomalowanymi w siniaki. Wokół poparcia dla Konwencji

rencje prasowe, udzielane wywiady. To przedstawiane

udało się zjednoczyć organizacje pozarządowe. Przed-

analizy, raporty, fakty i dane. To wielogodzinne dyskusje,

stawicielki Kongresu Kobiet uczestniczyły w posiedze-

w bardziej i mniej oficjalnych okolicznościach, często

niach komisji sejmowych. Dyskutowały, przedstawiały

niełatwe. To wreszcie happeningi i protesty.

argumenty, walczyły z absurdalnymi stwierdzeniami,
jakoby Konwencja miała zniszczyć naszą cywilizację…
Nasze starania trwały długo, ale było warto. W końcu

Teraz, gdy kobietom są odbierane ich prawa,
protestujemy i będziemy protestować jeszcze głośniej.
Kongresowy ruch społeczny skupia osoby indywidualne,

zwyciężyło przekonanie, że Konwencja jest komplekso-

organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu,

wym i skutecznym narzędziem walki z przemocą. Rząd

polityki, świata nauki, sztuki, kultury, dziennikarstwa,

podpisał dokument w grudniu 2012 roku, a Sejm osta-

związków zawodowych, związków pracodawców itd. –

tecznie zatwierdził ratyfikację w lutym 2015 roku – za

kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, z różnych

4 Dyrektywa kwotowa UE zakłada, że od 2020 roku w zarządzie firmy musi się znaleźć przynajmniej 40 procent osób płci niedoreprezentowanej (czyli kobiet). Dodatkowo minister skarbu specjalnym zarządzeniem wprowadził pilotażowy program, zakładający,
że do 2015 roku we władzach spółek skarbu państwa musi być przynajmniej 30 procent kobiet.
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środowisk, ponad politycznymi i wszelkimi innymi

w całej Polsce wiele się dzieje. Jedne zarażone ideą

podziałami. Henryka Bochniarz i Magdalena Środa, dwie

współpracy i działania kobiety wciągają następne –

kobiety, które zapoczątkowały i kontynuują pracę na

w edukację, w małe wspólnoty, w ruch emancypacyjny,

rzecz Kongresu Kobiet, są tego najlepszym przykładem.

w wolność i równość.

Dwa różne światy, dwie różne wrażliwości, różne historie
życiowe i jedna misja – połączyć kobiety.
Często spotykam się z poglądem, że Kongres Kobiet

Idę ulicą Białegostoku. Właśnie zakończyła się
kolejna dyskusja o aktywności kobiet na rynku pracy.
Podbiega do mnie długowłosa blondynka po trzy-

to „paniusie w garsonkach” – takie słowa padają z ust

dziestce. Dziękuje za konferencję, za wiedzę, wsparcie.

niektórych feministek i osób z lewej strony sceny poli-

„Zawsze wydawało mi się, że nie jestem feministką. Że

tycznej, co chyba ma znaczyć, że paniom z biznesu jest

te słowa o walce, stereotypach i dyskryminacji mnie nie

nie po drodze ze „zwykłymi” kobietami. Często słyszę

dotyczą” – mówi szybko. „Jednak coraz częściej widzę,

też, że nasz ruch jest zbyt radykalny w swoich femini-

na każdym kroku, że macie rację. Mniejsze zarobki, po-

stycznych postulatach i działaniach – to z kolei głos

mijanie w szkoleniach, mąż oczekujący obsługi w domu,

środowisk biznesowych i osób, które wolałyby działania

teściowa, która mówi, że w głowie mi się przewraca, bo

powolne, są bardziej konserwatywne i boją się rewolu-

nigdy nie będę równa i żebym się z tym pogodziła” –

cji. Pewnie obie grupy mają rację – jesteśmy różne, ale

dodaje zawstydzona.

na tym polega nasza siła. Tak, są z nami sławne panie,
między innymi Krystyna Janda, Agnieszka Holland, Maja
Ostaszewska, Katarzyna Żak. Ale w kongresowym ruchu

Dlaczego nie zabrała głosu podczas konferencji?
„Jeszcze nie mam śmiałości, by mówić o tym publicznie” – wyjaśnia.

społecznym działają też bibliotekarki, rolniczki, sołty-

Jeśli choć przez chwilę miałam wątpliwości, czy

ski, robotnice, matki, babcie. Najzwyklejsze kobiety. To

warto organizować kolejny Kongres Kobiet, czy warto

ich codzienna praca przynosi najwięcej efektów. Na to

zabiegać o zdobycie finansów, pokonywać setki

nakładają się inicjatywy podejmowane przez stowarzy-

trudności organizacyjnych, logistycznych, zarywać

szenie – monitoring mediów, obserwatorium nierówno-

noce… Ta myśl znika w ułamku sekundy. Oczywiście, że

ści płci, szkolenia antydyskryminacyjne, badanie sytuacji

warto. Kolejne kobiety zostaną zarażone świadomością

kobiet w różnych dziedzinach – skutkujące raportami,

swoich praw, szkodliwości stereotypów, ideą działania

konferencjami, szkoleniami.

i współpracy. Uśmiecham się więc do długowłosej

Dzięki tym działaniom coraz więcej mówiło się

blondynki i mówię: „Do zobaczenia na kolejnej konfe-

o kobietach i ich znaczeniu, powstało wiele organizacji,

rencji albo na regionalnym kongresie, albo na następ-

stowarzyszeń, fundacji, klubów na rzecz kobiet. Kongres

nym, dziewiątym już ogólnopolskim kongresie, który

Kobiet jest platformą wspierającą różne tego typu

w tym roku po raz pierwszy wyjeżdża z Warszawy. Do

działania. Nie uzurpuje sobie prawa do reprezentowa-

zobaczenia we wrześniu w Poznaniu!”.

nia wszystkich kobiet w Polsce, ale wokół tej inicjatywy

Dorota Warakomska – dziennikarka, trenerka wystąpień publicznych, działa społecznie
na rzecz równości płci i różnorodności. Od 2013 roku prezeska Stowarzyszenia Kongres
Kobiet. W latach 1991–2006 związana z TVP. Autorka między innymi książek o Stanach
Zjednoczonych i Kubie. Obecnie prowadzi czwartkowe Poranki w Radiu TOK FM.
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Panie na lewo,
panowie na prawo
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Jak pokazują badania, Polki pod względem poglądów plasują się bardziej na lewo od mężczyzn.
Z większym krytycyzmem podchodzą też do kolejnych posunięć obecnej władzy, co ostatnio pokazało
masowe poparcie Czarnego Protestu.

czyły się do największych miast: Warszawy, Wrocławia,
Poznania, Gdańska czy Katowic. Demonstrowano także
w niewielkich miejscowościach, zaprzeczając lansowanej przez prawicowe media tezie o proteście popieranym tylko przez oderwane od życia, lewicowe feministki
z metropolii1.
O popularności „czarnego protestu” świadczą
jednak nie tylko tysiące kobiet, które tego dnia zastrajkowały i wyszły na ulicę. Osoby, które z różnych
względów nie mogły tego zrobić, okazywały solidarność
z protestującymi, ubierając się na czarno. Według sonda-

W październiku 2016 roku przez Polskę przetoczyła się fala „czarnych protestów”. W ten sposób Polki

żu Centrum Badania Opinii Społecznej, zrealizowanego
tuż po fali październikowych demonstracji, aż co piąta

zareagowały na procedowany w parlamencie projekt

Polka osobiście wzięła udział w jakiejś formie protestu,

całkowitego zakazu przerywania ciąży. Przerwanie pracy

także wkładając czarną odzież2. Pozwala to szacować, że

i marsze ubranych na czarno uczestników nawiązywały

w „czarnym proteście” wzięły udział ponad trzy miliony

między innymi do „strajku kobiet” zorganizowanego

kobiet. Do Polek przyłączyli się również mężczyźni. Do

O „czarnym proteście” słyszeli prawie wszyscy Polacy.
w październiku 1975 roku w Islandii. Wówczas kobiety

bezpośredniego uczestnictwa w strajku (manifestacje

przemaszerowały przez Reykjavik i wiele innych miast,

lub czarny ubiór) przyznał się ankieterom CBOS niemal

domagając się równego traktowania i sprawiedliwego

co dziesiąty pytany Polak.

wynagradzania za pracę.
Masowość „czarnego protestu” zaskoczyła nie tylko

„Czarny protest” był też pierwszym od czasów demonstracji przeciwko ACTA zrywem młodego pokolenia.

polityków partii rządzącej z Jarosławem Kaczyńskim na

O ile manifestacje KOD przeciwko rządom PiS nie gro-

czele, ale chyba i organizatorów. Protesty nie ograni-

madziły – co można było ocenić gołym okiem – dużej

1 Trudno o wiarygodną liczbę uczestników październikowych protestów, bo należy mieć ograniczone zaufanie do danych podawanych
przez służby podległe ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Policja wielokrotnie zaniżała liczbę demonstrantów na antyrządowych
protestach organizowanych siłami opozycji. Jednak nawet rządowe służby odnotowały, że zgromadzenia odbyły się łącznie aż w 143
miejscach w Polsce.
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liczby najmłodszych obywateli, o tyle kobieca akcja

własnych zwolenników do próby całkowitego zakazu

mocniej zaktywizowała tę grupę wiekową . Wyraźnie

aborcji stał się jednym z powodów, dla których Jarosław

więcej uczniów i studentów niż starszych obywateli

Kaczyński ugiął się pod presją społeczną i odstąpił od

założyło na znak solidarności z kobietami czarną odzież.

forsowania zmiany prawa.

3

Taki wyraz solidarności z protestującymi kobietami wybrała aż jedna czwarta najmłodszych Polaków.
Cała rzesza obywateli przyglądała się „czarnemu
protestowi” za pośrednictwem mediów. Niemal 6 na

Choć „czarny protest” był w głównej mierze akcją
obywatelską, to jednak trudno pominąć jego polityczny wymiar, dostrzegalny także w badaniach społecznych. Większość Polaków uznała go za wyraz sprzeciwu

„Polityczność” motywacji Polaków popierających
„czarny protest” i sprzeciwiających się mu
nie powinna dziwić.
10 dorosłych Polaków interesowało się przebiegiem

wobec zaostrzania prawa antyaborcyjnego (55 procent)

manifestacji i śledziło informacje na ten temat w tele-

i formę walki o równe prawa kobiet (43 procent). Jednak

wizji czy internecie. Podobne zainteresowanie polityką

trzecią najpopularniejszą odpowiedzią ankietowanych

ośrodki badania opinii publicznej odnotowują zazwy-

przez CBOS było wskazanie na „czarny protest” jako wy-

czaj w trakcie trwania kampanii wyborczych. O tym, jak

raz ogólnego sprzeciwu wobec rządów PiS (38 procent).

ważnym wydarzeniem 2016 roku był „czarny protest”,

Choć więc pochodzący z różnych środowisk uczestnicy

świadczy też wskaźnik „rozpoznawalności”. Miesiąc po

protestu różnili się między sobą w postrzeganiu jego

największych demonstracjach prawie 9 na 10 dorosłych

celu – dla jednych była to liberalizacja ustawy anty-

obywateli słyszało o „czarnym proteście”. Organizowa-

aborcyjnej, dla innych tylko i aż próba zatrzymania

nie demonstracji za pośrednictwem internetu i duża

zaostrzenia przepisów – wspólne było przekonanie, że

widoczność aktywistek w sieci sprawiły, że „czarny
protest” został najmocniej dostrzeżony przez najmłodszych obywateli (18–24 lata). W tej grupie wiekowej akcję
kobiet znało aż 95 procent. Bez dużej przesady można

„strajk kobiet” to instrument walki o równouprawnienie
i sprzeciw wobec polityki większości rządzącej.
„Polityczność” motywacji Polaków popierających
„czarny protest” i sprzeciwiających się mu nie powin-

więc powiedzieć, że o proteście słyszeli prawie wszyscy

na dziwić. Według CBOS zainteresowanie protestem

Polacy4.

(śledzenie informacji, czarny ubiór i udział w manifesta-

Jedyną grupą wyborców, która niechętnie spoglą-

cjach ulicznych) było aż o 25 punktów procentowych

dała na akcję, byli zwolennicy partii rządzącej. Prawie

niższe wśród mężczyzn (60 procent) niż wśród kobiet

dwie trzecie elektoratu PiS wyrażało krytycyzm wobec

(85 procent). Różnice te przypominają, że Polki i Polacy

protestu, ale warty podkreślenia jest spory odsetek

potrafią odmiennie postrzegać wydarzenia społeczne

sympatyków „rewolucji parasolek” także w tej grupie

i polityczne.

(27 procent) oraz jeszcze większy procent wyborców

Badania socjologiczne z ostatnich miesięcy dowo-

PiS popierających utrzymanie obowiązującej ustawy

dzą, że Polki pod względem poglądów plasują się bar-

antyaborcyjnej (ponad 50 procent). Zapewne dystans

dziej na lewo od mężczyzn i z większym krytycyzmem

2 CBOS, Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym, Warszawa, 4–13 listopada 2016, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2016/K_165_16.PDF (dostęp 8 marca 2017).
3 Według CBOS wśród uczestników protestów ulicznych było wyraźnie więcej osób w wieku 18–24 lata niż przeciętnie.
4 I najwyraźniej protest uznali za słuszny: według sondażu przeprowadzonego dla TVN przez Millward Brown aż dwie trzecie Polaków
wyraziło poparcie dla akcji kobiet, a sprzeciwiła się jej tylko jedna czwarta. Inne ośrodki badania opinii odnotowały podobne rezultaty.
W badaniu Ipsos dla OKO.press „czarny protest” poparło 60 procent ankietowanych, a w sondażu rządowej fundacji CBOS – 58 procent.
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podchodzą do kolejnych posunięć władzy. Przykładowo,

(PiS, Kukiz15, KORWiN) chciało głosować według Ipsos

w sondażu Ipsos zakończenie przez PiS programu

53 procent mężczyzn i 43 procent kobiet. Różnice po-

finansowania zabiegów in vitro z funduszy publicznych

lityczne między płciami nie są bynajmniej tylko polską

(wprowadzonego przez rząd PO-PSL) skrytykowało

specyfiką. W niedawnych wyborach prezydenckich

73 procent kobiet i 67 procent mężczyzn5. Późniejsze

w Austrii o zwycięstwie lewicowego Alexandra Van

badanie Ipsos, przeprowadzone zresztą w okresie
„czarnego protestu”, pokazało że Polki mają wyraźnie

der Bellena przesądziły w dużej mierze panie, masowo
stawiając się przy urnach i w większości głosując na

bardziej proeuropejskie nastawienie. Za ściślejszą

tego kandydata. Gdyby o wyniku elekcji mieli decydo-

integracją europejską i zwiększeniem roli szczebla

wać tylko mężczyźni, głową państwa zostałby skrajnie

ponadnarodowego opowiedziało się 47 procent Polek,

prawicowy Norbert Hofer.

wobec 36 procent optujących za ograniczeniem inte-

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w zeszło-

Polki mają wyraźnie bardziej proeuropejskie
nastawienie niż Polacy.
gracji i większą rolą państw narodowych. Proporcje te

rocznym referendum dotyczącym członkostwa Wielkiej

wśród Polaków ukształtowały się na odwrót: 47 procent

Brytanii w Unii Europejskiej. Gdyby o przyszłości kraju

mężczyzn domagało się „więcej Polski”, a 38 procent –

decydowały tylko Brytyjki, Unia pozostałaby zapewne

„więcej Europy”6. Różnica między płciami sięgnęła zatem
20 punktów procentowych .
7

Polki prezentują także bardziej empatyczny stosu-

wspólnotą 28 państw. Najbardziej jednak spektakularny
przykład gender gap to ostatnie wybory prezydenckie
w Stanach Zjednoczonych. W głosowaniu powszechnym

nek do uchodźców i są mniej nieufne wobec obcych niż

dwupunktowe zwycięstwo nad Donaldem Trumpem

Polacy: 59 procent kobiet i tylko 42 procent mężczyzn

(45,95 procent) odniosła Hillary Clinton (48,04 procent)9.

sądzi, że uchodźcy przybywający do Europy uciekają

Z jednej strony to zasługa większej mobilizacji wybor-

przed wojną i prześladowaniami8. Polscy mężczyźni czę-

czej kobiet (53 procent elektoratu), z drugiej – zdecydo-

ściej niż względami bezpieczeństwa tłumaczą imigrację

wanego poparcia Amerykanek dla kandydatki demokra-

z Syrii pobudkami ekonomicznymi, a nawet chęcią

tów (54 procent wobec 41 procent dla Trumpa).

„islamizacji Europy”.

Różnice w opiniach kobiet i mężczyzn widoczne są

Różnice poglądów, postaw i interesów między

w wielu innych badaniach, na przykład tych realizowa-

Polkami i Polakami przekładają się siłą rzeczy na prefe-

nych przez profesora Michała Bilewicza. Jego Centrum

rencje polityczne, także partyjne. W miesiącu poprze-

Badań nad Uprzedzeniami UW w 2014 roku zwróciło

dzającym „czarny protest” na ugrupowania prawicowe

uwagę na odmienność postaw, którą można zaobserwo-

5 Piotr Pacewicz, Polska płacze po in vitro, OKO.press, 4 października 2016, https://oko.press/polska-placze-in-vitro/ (dostęp 10 marca 2017).
6 Tenże, Polakom dalej do Europy niż Polkom, OKO.press, 19 października 2016, https://oko.press/polakom-europy-niz-polkom/ (dostęp
10 marca 2017).
7 Przewaga zwolenniczek pogłębiania integracji nad zwolenniczkami większej suwerenności państw wynosi 11 punktów procentowych.
Przewaga zwolenników większej suwerenności państw nad zwolennikami pogłębiania integracji wynosi 9 punktów procentowych.
Łącznie zatem różnica między płciami wynosi 20 punktów procentowych.
8 Daniel Flis, Polacy nie wierzą uchodźcom. Polki lepiej rozumieją ich sytuację, OKO.press, 15 października 2016, https://oko.press/mezczyzni-wierza-uchodzcom/ (dostęp 10 marca 2017).
9 Były to piąte wybory w historii Stanów Zjednoczonych, w których zwycięzca otrzymał mniej głosów w wyborach powszechnych,
ale wygrał w głosowaniu elektorskim.
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wać już wśród najmłodszych obywateli10. Chłopcy czę-

w kraju żyje się „tak samo”, a tylko 26 procent wskazy-

ściej wykazywali niechęć do muzułmanów, Romów czy

wało na „łatwiejsze” życie mężczyzn. Dekadę później te

gejów, podczas gdy dziewczęta były bardziej skłonne

proporcje niemal się zrównały: według 46 procent obu

zaaprobować odmienność w swoim otoczeniu. Okazało

płciom żyje się podobnie, a 40 procent jest przekona-

się też, że młode Polki są bardziej otwarte i liberalne nie

nych o „lepszym” życiu Polaków niż Polek.

tylko od swoich kolegów, ale także od swoich rodziców.
Ustalenia zespołu profesora Bilewicza pokazują zatem,

Ta społeczna schizofrenia ujawnia się także wtedy,
gdy Polacy są pytani o swoje osobiste doświadczenia.

że za popularną, publicystyczną tezą o „prawoskręcie”

W tym samym okresie, gdy wzrosło przeświadczenie,

młodych stoją bardziej prawicowe przekonania polskich

że Polki nie są dyskryminowane, jednocześnie wzrosła

mężczyzn, ale już niekoniecznie kobiet.
Przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych

liczba osób, które w swoim życiu zetknęły się z przypadkami dyskryminacji kobiet (z 16 do 22 procent). Ankieto-

w 2015 roku Centrum Badań nad Uprzedzeniami powtó-

wani jako przykłady nierównego traktowania, z którym

rzyło swoje badania, tym razem obejmując nim młodych

się spotkali, wymieniają przede wszystkim: dyskrymi-

do 30. roku życia. Rezultaty potwierdziły, że między

nację płacową, preferowanie mężczyzn przy przyjmo-

kobietami i mężczyznami występują istotne statystycz-

waniu do pracy oraz problemy z awansem i „szklany

nie różnice: Polki są bardziej liberalne światopoglądowo

sufit”. We wszystkich trzech przypadkach dyskryminację

i wrażliwe społecznie niż Polacy. Tym samym poglądy

kobiet dostrzega coraz więcej obywateli dopytywa-

czy postawy kobiet lepiej odzwierciedlają wartości,

nych o te konkretne zjawiska. Przykładowo, w połowie

które legły u podstaw liberalnej demokracji. Politycy

lat dziewięćdziesiątych niemal połowa społeczeństwa

broniący demokratycznego porządku nie tylko w Polsce

sądziła, że kobiety wykonujące ten sam zawód i mające

Młode Polki są bardziej otwarte i liberalne nie tylko
od swoich kolegów, ale także od swoich rodziców.
muszą pamiętać, że tamę prawicowemu populizmowi

takie samo wykształcenie jak mężczyźni zarabiają mniej.

łatwiej postawić, odwołując się do poparcia kobiet.

W 2013 roku o dyskryminacji płacowej było przekona-

Duże poparcie społeczne dla ubiegłorocznego
„czarnego protestu” i odmienna wrażliwość polityczna

nych już prawie 70 procent dorosłych. Wygląda więc na
to, że tylko na poziomie ogólnych opinii czy deklaracji

pań nie znaczy jednak, że akceptacja dla większej obec-

Polacy są przekonani o poprawiającej się sytuacji kobiet.

ności kobiet w przestrzeni publicznej i równoupraw-

Zapytani o konkrety przyznają natomiast, że coraz

nienia jest czymś oczywistym i przesądzonym. Z jednej

częściej stykają się z nierównym traktowaniem kobiet,

strony odsetek przekonanych, że Polki mają mniejsze

zwłaszcza w życiu zawodowym.

możliwości w życiu niż Polacy, wyraźnie zmalał w ciągu

Podobne rozdwojenie jaźni Polaków obserwu-

minionej dekady: z 52 procent w 2006 roku do 39 pro-

jemy w obszarze zwiększania roli kobiet w życiu

cent w 2016 roku. Z drugiej strony upowszechniającemu

publicznym. Największa grupa obywateli chciałaby,

się poglądowi o malejącej dyskryminacji Polek towarzy-

by przybyło kobiet na kierowniczych stanowiskach

szy rosnące przekonanie, że… w Polsce lepiej żyje się

w rządzie (47 procent), w fundacjach i organizacjach

mężczyznom niż kobietom. Jeszcze w 2004 roku aż 60

społecznych (47 procent), w partiach politycznych

procent obywateli sądziło, że kobietom i mężczyznom

(46 procent), a także w firmach i przedsiębiorstwach

10 Mikołaj Winiewski, Łukasz Jurczyszym, Michał Bilewicz, Marta Beneda, Podłoże prawicowych preferencji wyborczych młodych Polaków,
Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2015, http://cbu.psychologia.pl/uploads/images/foto/Pod%C5%82o%C5%BCe%20
prawicowych%20preferencji%20wyborczych%20m%C5%82odych%20Polak%C3%B3w2.pdf (dostęp 10 marca 2017).
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(45 procent)11. Jednak mechanizmy prawne pro-

związków sprawowanie obowiązków domowych – opie-

wadzące do zwiększenia równości płci najwidoczniej

ka na dziećmi, sprzątanie czy gotowanie – ciąży bowiem

kojarzą się Polakom z inżynierią społeczną i jako „sztucz-

wyłącznie na kobietach12.

ne” spotykają się z aprobatą mniejszości. Tylko co trzeci
obywatel uważa za słuszne, aby prawo określało, jaki
procent miejsc na listach wyborczych powinny zajmować kobiety, a większość (59 procent) jest przeciwna

Badania dotyczące postrzegania sytuacji polskich
kobiet przynoszą zwolennikom równouprawnienia
słodko-gorzkie informacje. Co prawda ubiegłoroczny
„czarny protest” spotkał się z masowym poparciem Polek

takiemu rozwiązaniu. Jeszcze większa niechęć spotyka

i Polaków, jednak pogłębiona analiza świadomości

propozycję parytetów w firmach. Ledwie co czwarty

społecznej pokazuje, że przed środowiskami kobiecymi,

Polak chce, by prawo określało, jaki powinien być udział

organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi

kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek pu-

czy wreszcie przed szkołą wciąż jeszcze dużo pracy.

blicznych; aż dwie trzecie respondentów sprzeciwia się

Zasadne wydaje się też przemyślenie języka, jakim
posługuje się część środowisk kobiecych sympatyzu-

takiej regulacji.
Mimo stopniowych zmian zachodzących w społeczeństwie w dalszym ciągu głównie na kobietach

jących z nurtem feministycznym. Niewykluczone, że
przesadny radykalizm postulatów czy języka może

spoczywa troska o domowe ognisko. Chociaż Polacy

zrażać część Polaków do postulatów ruchu kobiecego.

deklarują poparcie dla partnerskiego modelu rodziny

Trudno wyobrazić sobie prawdziwą, dobrą zmianę bez

– z porównywalnym zaangażowaniem obu stron w sprawy domowe i pracę – dane te są mylące i nie w pełni

odwołania się do Polek – największego ze wszystkich
elektoratów w naszym kraju.

oddają rzeczywistą sytuację. W ponad 40 procentach

11 CBOS, Kobiety w życiu publicznym, Warszawa, marzec 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_034_13.PDF (dostęp
10 marca 2017).
12 TNS Polska, Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku, Warszawa, luty 2014, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2014/01/22/polacy-o-roli-kobiet-i-mezczyzn-w-rodzinie-w-1994-i-2014-roku/#more-5043 (dostęp 10 marca).

Michał Zieliński – politolog, analityk w Fundacji Państwo Prawa, ekspert Instytutu
Obywatelskiego.
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POLKI A GOSPODARKA

Płaca za pracę, nie za płeć
MARZENA HAPONIUK

Świat pracy, który został zaprojektowany przez
mężczyzn i dla mężczyzn, zmienia się na naszych
oczach. Oby stało się to szybko, bo Polski na niewykorzystywanie potencjału kobiet po prostu nie stać.

o płacę równą tej, jaką na tym samym stanowisku
otrzymałby mężczyzna.
Okazuje się, że mimo upływu lat kobiety wciąż
stykają się z nierównym traktowaniem w pracy. Także
w Polsce. Po latach upominania się o równe traktowanie,
wprowadzeniu antydyskryminacyjnych zapisów prawa
oraz licznych kampanii społecznych promujących równouprawnienie w społeczeństwie i biznesie, obecność
kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia powinna
być powszechna. Kobiety na tych samych stanowiskach

„Tak się cieszę, że cię przyjąłem. Teraz mam osobę
z wysokimi kompetencjami za mniejsze pieniądze”.

powinny zarabiać tyle samo, co wykonujący te same
obowiązki i z równym skutkiem mężczyźni, a liczba pre-

Tymi słowami ekonomistka Anita Summers została

zesek i kobiet w zarządach powinna być porównywalna

przywitana w pracy w jednej z większych korporacji

do obecności mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Kobiety doświadczają podważania swoich
kompetencji zawodowych częściej niż mający
takie same obowiązki mężczyźni.
paliwowych. Zdarzyło się to kilkadziesiąt lat temu.

Tak się jednak nie dzieje. Jak pokazują badania, luka

Summers nie zareagowała na to dyskryminujące

płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn,

traktowanie. Przeciwnie – była zadowolona, że została

utrzymuje się od lat i wciąż jest dość duża. W zależno-

oceniona równie wysoko jak mężczyzna1. Nie przyszło

ści od przyjętych założeń oraz metody liczenia waha

jej wówczas do głowy, że słysząc obiektywną, wysoką

się od kilku (7,7 procent według Eurostatu2) do nawet

ocenę swoich kompetencji, powinna upomnieć się

kilkudziesięciu procent (blisko 20 procent według

1 Pisze o tym wiceszefowa Facebooka Sheryl Sandberg w swojej książce Włącz się do gry, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013, s. 19.
2 Dane Eurostatu pokazują różnicę między średnimi zarobkami za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w stosunku do średniej płacy
mężczyzn. Eurostat, 11 August 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc34
0&plugin=1 (dostęp 9 maja 2017).
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GUS3). Różnicy w wynagrodzeniach dość często towa-

czas oszacowany na zrównanie szans kobiet i mężczyzn

rzyszą inne dyskryminacyjne zachowania: pomijanie

wynosił 118 lat. Polska w ogólnym zestawieniu tego ran-

kobiet przy awansach, kłopoty w rekrutacji (praco-

kingu za 2016 rok plasuje się na 38. miejscu. Wyprzedziły

dawcy wciąż, szczególnie w mniejszych firmach, na

nas między innymi Mołdawia (26), Hiszpania (29) czy

rozmowach o pracę nagminnie pytają kobiety o plany

Białoruś (30). Najlepiej wypadamy jeśli chodzi o dostęp

rodzinne), trudności w dostępie kobiet do bardziej

Polek do edukacji na wszystkich szczeblach. Rozwar-

eksponowanych, lepiej płatnych stanowisk czy inne

stwienie w zarobkach Polek i Polaków oraz nierówny

kryteria oceny pracy stosowane dla kobiet i mężczyzn.

dostęp do lepiej płatnych stanowisk spycha nas jednak

Te praktyki są stosowane nie tylko przez pracodawców. Niedawno media przytaczały historię mężczyzny,
który przez przypadek wysłał służbowego e-maila

na 58. pozycję w tym zestawieniu.
Dyskryminacja płacowa wydaje się tym bardziej
niezrozumiała, jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące zna-

Wykształcenie i praca zawodowa od lat plasują
się wysoko w hierarchii wartości Polek.
podpisanego imieniem koleżanki z pracy, a nie swoim.

czenie kobiet w społeczeństwie i gospodarce (po angiel-

Odpowiedź mocno go zdziwiła. Zaskoczył go poziom

sku zwane womenomics)6. Ten trend jest wzmacniany

krytyki pod adresem koleżanki – klient był bowiem

i przyspieszany przez zmiany demograficzne, zwłaszcza

przekonany, że koresponduje z kobietą. Przez kilka dni

przez starzenie się zachodnich społeczeństw i spowo-

mężczyzna kontynuował eksperyment, podając się za

dowane tym procesem niedobory na rynku pracy oraz

współpracownicę. Z jego obserwacji dość wyraźnie

rosnącą siłę ekonomiczną kobiet. Dotyczy to także

wynikało, że kobiety doświadczają podważania swoich

Polski. Rosnąca liczba emerytów oraz wydłużająca się

kompetencji zawodowych częściej niż mający takie

średnia długość życia będą wymagały coraz większych

same obowiązki mężczyźni, częściej też stykają się z nie-

nakładów na utrzymanie seniorów. Ta sytuacja wymusi

4

uprzejmością czy wyższymi wymaganiami .
Według niektórych badań sytuacja kobiet zamiast

sięgnięcie po rezerwy rąk do pracy, a wyrwę na rynku
pracy z powodzeniem powinny i mogą zapełnić kobiety.

ulegać poprawie, wręcz się pogarsza. Jak pokazują

Ponad połowa biernych zawodowo (czyli osób, które nie

wyniki najnowszego raportu Światowego Forum Eko-

pracują i nie szukają pracy) w Polsce to kobiety7. Dzieje

nomicznego Gender Global Gap Report 2016, równość

się tak, mimo że Polki są statystycznie lepiej wykształco-

płci stanie się faktem dopiero za 170 lat5. Rok wcześniej

ne od mężczyzn, częściej się szkolą i – co najważniejsze

3 Luka płacowa według GUS pokazuje różnicę w poziomie wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn. Analizie poddaje się najniższe
wynagrodzenie kobiet w porównaniu do najwyższego mężczyzn. GUS, 27 stycznia 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
rynek-pracy/opracowania/wskazniki-jakosci-pracy,10,1.html (dostęp 9 maja 2017).
4 O szklanym suficie Polek, Manager Plus, 27 marca 2017, http://managerplus.pl/o-szklanym-suficie-polek/ (dostęp 9 maja 2017).
5 Gender Global Gap Report 2016, Fundacja Liderek Biznesu, http://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/blog/17-Gender-Global-Gap-Report-2016-/ (dostęp 9 maja 2017).
6 Natalia Hatalska, Trendbook 2017, Hatalska.com, http://hatalska.com/2017/03/16/trendbook2017-zapraszam-do-lektury/, s. 54 (dostęp
25 kwietnia 2017).
7 Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2016, GUS, 28 kwietnia 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2016-roku,4,23.html
(dostęp 9 maja 2017).
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– chcą pracować. Wykształcenie i praca zawodowa od lat
8

plasują się wysoko w hierarchii wartości Polek .

urzędu: bycie kobietą miało pomóc Clinton w zdobyciu
głosów innych kobiet11.

Także do biznesu powoli zaczyna docierać, że

W Polsce głośno o sprawach kobiet zrobiło się przy

niewykorzystanie kobiecego potencjału może znacząco

okazji próby zaostrzenia prawa aborcyjnego i Czarne-

obniżyć konkurencyjność. Jak pokazały badania, firmy,

go Protestu. Polki już wcześniej żądały równych praw,

które w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego miały

między innymi równych płac za wykonywanie tej samej

w swoich zarządach kobiety, uzyskały lepsze wyniki

pracy oraz odblokowania karier kobiet. Manify oraz

finansowe. Podejmowały lepsze decyzje, co wynikało

obchody Dnia Kobiet od lat organizowane są pod hasła-

między innymi z innego podejścia kobiet do zarządza-

mi likwidacji luki płacowej i zatrudnieniowej. To także

nia, inwestowania czy gospodarowania podległymi im

jedne z pierwszych i kluczowych postulatów Kongresu

zasobami. Zdaniem Olgi Kozierowskiej ekonomiczna

Kobiet – najliczniejszego społecznego ruchu Polek.

Firmy, które w czasie ostatniego kryzysu
gospodarczego miały w swoich zarządach
kobiety, uzyskały lepsze wyniki finansowe.
siła kobiet tkwi także w ich coraz grubszych portfelach9.

„Płaca za pracę, nie za płeć” – można było przeczytać na

Zarabiające kobiety to nowa grupa konsumentów. Firmy

jednym z transparentów na tegorocznych obchodach

muszą dopasować dotychczasową ofertę (produkty,

Dnia Kobiet w Warszawie.

usługi) także do potrzeb kobiet.
Rosnąca pozycja kobiet, jak pisze badaczka
trendów Natalia Hatalska, to także zasługa zaistnienia

Okazuje się bowiem, że pomimo entuzjastycznie
opisywanych przez niektóre media rankingów pozytywnie ukazujących sytuację Polek na rynku pracy

tematyki kobiecej w debacie publicznej, w tym coraz

należy do tych wyników podchodzić ostrożnie. Jeden

częstsze kwestionowanie tradycyjnego postrzegania

z niedawnych przykładów to wyniki „indeksu szklanego

roli kobiet w społeczeństwie, rosnących ambicji zawo-

sufitu” tygodnika „The Economist” za 2016 rok. W te-

dowych kobiet czy seksizmu10. Wyraźnie dało się to

gorocznej edycji rankingu sytuacja pracujących Polek

zauważyć przy okazji ostatnich wyborów prezydenc-

została oceniona bardzo wysoko. Polska uplasowała się

kich w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednym z kan-

na piątym miejscu, tuż za krajami skandynawskimi. Jak

dydatów była Hillary Clinton. Jej główny przeciwnik
– Donald Trump – wielokrotnie w trakcie kampanii, ale

wynika z tego zestawienia, Polkom pracuje się lepiej niż
na przykład Dunkom, Francuzkom czy Niemkom.

też w swoich wcześniejszych wystąpieniach, wygłaszał

Tuż po publikacji rankingu pojawiły się w mediach

seksistowskie uwagi pod adresem kobiet, używając

entuzjastyczne komentarze. Niektórzy autorzy zapo-

przy tym często poniżających określeń. Clinton była

mnieli, że pozycja w rankingu pokazuje tylko wycinek

przez niego oskarżana o granie „kobiecą kartą”, co mia-

rzeczywistości: mianowicie to, jak dany kraj wypada

ło na celu obniżenie jej kompetencji do wykonywania

na tle innych. To, że polski rynek pracy został oceniony

8 Wartości i normy, CBOS, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF (dostęp 9 maja 2017).
9 Natalia Hatalska, Trendbook 2017, dz. cyt., s. 65.
10 Tamże.
11 Co przegrana Clinton mówi o roli kobiet w polityce, Onet, 10 listopada 2016, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/co-przegrana-hillaryclinton-mowi-o-roli-kobiet-w-polityce/hlzdnw (dostęp 9 maja 2017).
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lepiej niż niemiecki czy duński, nie znaczy, że Polki nie
12

z brakiem miejsc w przedszkolu. Dla wielu kobiet prze-

mają powodów do narzekań . Aż dwie trzecie niepeł-

rwa w pracy wydłuża się wtedy nawet o kolejnych kilka

nozatrudnionych (to osoby niepracujące na cały etat,

lat. Sytuacje te dotyczą zwłaszcza mniej zarabiających

choć mogłyby i chciałyby pracować dłużej) w Polsce

kobiet z mniejszych miejscowości. Część kobiet decy-

Zdecydowana większość barier w równym
dostępie kobiet do rynku pracy to efekt
obowiązywania wciąż silnych norm kulturowych.
to kobiety13. Różnica w przeciętnym wynagrodzeniu

dujących się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka

kobiet i mężczyzn w 2014 roku wyniosła 764 złote. Polki

zmniejsza wymiar etatu. Łatwiej w ten sposób udaje się

przeciętnie zarabiają o blisko 20 procent mniej niż

im połączyć pracę z życiem rodzinnym.

14

mężczyźni , choć zdarzają się wyjątki i więcej zarabiają

Często mówi się, że niższe zarobki kobiet to efekt ich

na przykład specjalistki zatrudnione w marketingu, PR

wcześniejszych wyborów dotyczących ścieżki kariery

czy reklamie. Tam też więcej Polek dociera na najwyż-

czy kierunków studiów. Rzeczywiście, niektóre kierun-

sze stanowiska. Wciąż jednak w grupie zatrudnionych

ki są bardziej sfeminizowane. Jednak, na co zwracają

w lepiej płatnych branżach dominują mężczyźni. Przy-

uwagę autorzy raportu Nierówności płacowe kobiet i męż-

kładowo w sektorze IT, gdzie zarobki należą do jednych

czyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, nie to, że więcej kobiet

z najwyższych, na ośmiu mężczyzn przypada tylko

idzie na pedagogikę, a nie na informatykę, powoduje,

jedna kobieta15.

że kobieta informatyczka zarabia mniej od mężczyzny

Tymczasem takie podejście w dyskusji rysuje nieco
fałszywy obraz i odwraca uwagę od wciąż istniejących

pracującego w tym samym zawodzie17.
Według często spotykanej narracji kobiety same są

barier, z którymi na co dzień stykają się kobiety. Jak pi-

sobie winne. Warto jednak przypomnieć, że zdecydo-

sała w swojej książce Sheryl Sandberg, „świadomość, że

wana większość barier w równym dostępie kobiet do

mogło być gorzej, nie powinna powstrzymywać przed

rynku pracy to efekt obowiązywania wciąż silnych norm

dołożeniem starań, żeby było lepiej”16.

kulturowych. Pomimo powszechnego poparcia dla idei

Różnice w zarobkach w Polsce tłumaczy się częst-

równouprawnienia oraz rosnącej popularności partner-

szym wypadaniem kobiet z rynku pracy. Wśród najczęst-

stwa w rodzinie dominującym modelem w Polsce wciąż

szych przyczyn przerwy w pracy kobiet wymieniane są

jest model tradycyjny. Dlatego mimo obecności kobiet

ciąża i opieka nad małymi dziećmi. W przypadku kobiet

na rynku to ich głównie dotykają przerwy w pracy. Gdy

mających starsze dzieci dochodzą trudności związane

przyjrzymy się statystykom zaangażowania Polaków

12 „Szklany sufit” to także wina kobiet? To one rodzą i wychowują chłopców na egoistycznych samców, którzy uważają, że wszystko im się
należy, z Henryką Bochniarz rozmawia Łukasz Rogojsz, Onet Wiadomości, 14 maja 2017, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/
szklany-sufit-to-takze-wina-kobiet-to-one-rodza-i-wychowuja-chlopcow-na-egoistycznych-wywiad/jtnnck6 (dostęp 16 maja 2017).
13 Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2016, dz. cyt.
14 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2016, GUS, 10 października 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,6.html (dostęp 9 maja 2017).
15 Polki na rynku pracy w 2016 roku – raport zarobki.pracuj.pl, Pracuj.pl, https://kariera.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/polki-na-rynkupracy-w-2016-roku-raport-zarobki-pracuj-pl/ (dostęp 9 kwietnia 2017).
16 Sheryl Sandberg, Włącz się do gry, dz. cyt., s. 19.
17 Iga Magda, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde, Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, Instytut Badań
Strukturalnych, Warszawa, listopad 2015, http://ibs.org.pl/publications/nierownosc-placowa/ (dostęp 9 maja 2017).
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w obowiązki domowe, widać, że wciąż więcej godzin

są decyzje personalne. Jeśli kobieta mająca rodzinę

na pracę w domu poświęcają kobiety. Praca kobiet na

rezygnuje z udziału w tych spotkaniach, zmniejsza tym

niepłatnym etacie domowym odbywa się kosztem

samym swoje szanse na awans.

czasu, który mogłyby poświęcić na pracę zawodową,

Nie jest to problem, którego nie da się rozwiązać.

odpoczynek i regenerację czy dodatkowe szkolenia, co

Przykładowo, można odgórnie wprowadzić zasadę

mogłoby skutkować lepszą pracą i lepszymi zarobkami

organizowania ważnych spotkań do wczesnych godzin

w przyszłości.

popołudniowych lub informować o nich z odpowied-

Od kilku lat da się zauważyć rosnące zaangażowanie
ojców w opiekę nad dziećmi, jednak takich mężczyzn

nim wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili, tuż przed
wyjściem rodziców z pracy, gdy muszą odebrać dzieci

jest tylko kilka procent. Status rodzica w pracy, czyli

ze szkoły, przedszkola, odwieźć je na dodatkowe zajęcia

tego, który częściej wykorzystuje uprawnienia rodziciel-

czy odrobić z nimi lekcje. Taka przyjazna rodzinom

skie (zwolnienia z powodu choroby dziecka), przypisy-

polityka to standard na przykład w firmach skandynaw-

Coraz więcej firm dostrzega potencjał kobiet
i próbuje je zatrzymać.
wany jest głównie kobietom. Dlatego matki Polki w pra-

skich. Żeby tak się zadziało, kierownictwo firmy musi

cy są na cenzurowanym i przez to pomija się je przy

mieć świadomość tego typu problemów. Tymczasem

awansach czy szkoleniach. Mogłoby się to zmienić, gdy-

w warunkach polskich szefowie to wciąż w większości

by więcej mężczyzn wykorzystywało swoje ojcowskie

mężczyźni. W Polsce kobiet na najwyższych stanowi-

uprawnienia, takie jak urlop ojcowski, urlop rodzicielski,

skach: prezesa czy dyrektora zarządzającego, wciąż

dni na opiekę nad dziećmi. Dodatkowo wzorem państw

jest niecałe 8 procent wśród prezesów i dyrektorów

uprawiających nowoczesną politykę społeczną Polska

zarządzających18.

powinna znacząco zwiększyć wymiar urlopu tylko dla
ojców – z dwóch tygodni do kilku miesięcy.
Długie pobyty poza domem, wyjazdy służbowe,

Problem nierówności w płacach wynika też z niższych oczekiwań płacowych, mniejszej pewności siebie
oraz niższych umiejętności negocjacyjnych kobiet. To

spotkania biznesowe przeciągające się często do

pokłosie stereotypowego wychowania. Wymagania

późnych godzin wieczornych czy dominujący męski styl

wobec dziewczynek i chłopców różnią się zasadniczo.

zarządzania wynikają z tradycji. Od zawsze to mężczyźni

W szkole, ale też w domu, premiowane jest bycie skrom-

zarabiali na dom, a sprawy związane z jego prowadze-

ną, uległą czy grzeczną. Chłopcom natomiast przyzwala

niem (zakupy, logistyka opiekuńczo-wychowawcza)

się na więcej. Od wczesnych lat zachęca się ich do gier

oraz opieką nad dziećmi czy innymi członkami rodziny

zespołowych. Dzięki temu nabywają większej pewności

w zasadzie ich nie obchodziły. Zajmowały się tym

siebie, umiejętności walki o swoje czy zdolności nego-

kobiety. Jedną z barier w awansach na wysokie stanowi-

cjacji. Kompetencje te przydają się w życiu zawodowym.

ska, o których mówią kobiety, są tradycje wieczornych

Kobiety często już na rozmowie o pracę podają niższe

spotkań biznesowych. W ich trakcie „przy cygarze i whi-

kwoty. W efekcie nawet w firmach, w których istnieje

sky” poruszane są często tematy kluczowe, na przykład

siatka płac, kobiety zaniżają oczekiwania i częściej znaj-

dotyczące planowanej strategii firmy, czy omawiane

dują się w dolnym przedziale widełek płac.

18 Polki podbijają świat biznesu. Prawie połowa zasiadających na stanowiskach kierowniczych to kobiety, Businessinsider, 6 marca 2017,
http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polki-na-kierowniczych-stanowiskach-badanie-2017-r/p63zvsf (dostęp 9 maja 2017).
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Przytoczone trudności kobiet pokazują, że proces

Co jeszcze się zmienia? Coraz więcej firm dostrzega

wyrównywania szans na rynku pracy jest powolny

potencjał kobiet i próbuje je zatrzymać lub przyspieszyć

i żmudny. Dzieje się tak między innymi dlatego, że

ich powrót do pracy. Obok pracy w niepełnym wymia-

świat pracy został zaprojektowany przez mężczyzn

rze czy elastycznych godzin pracy proponują dostęp do

i dla mężczyzn. Jednak zmiana myślenia o pracy kobiet

platform szkoleniowych dla pracowników na urlopach

wydaje się być już kwestią czasu. Świat pracy właśnie

rodzicielskich, zakładają przyzakładowe żłobki, przed-

ulega przeobrażeniom. Stare zasady jeszcze obowiązu-

szkola czy klubiki lub dopłacają do opieki nad dziećmi

ją, ale pojawiły się zupełnie nowe. Jednym z powodów

swoich pracowników19.

może być zmiana pokoleniowa na rynku pracy. Weszli

Na razie dzieje się tak głównie w dużych firmach,

na niego tak zwani millenialsi (młodzi urodzeni w la-

które mają działy HR i poprzez nie lepiej rozpoznają

tach dziewięćdziesiątych i później). Mają oni odmienne

potrzeby pracowników. Jednak nasilające się proble-

podejście do pracy oraz tego, jak sobie wyobrażają

my z pozyskiwaniem pracowników wymuszą zmiany

swoją obecność na rynku pracy. Jednym z wyróżników

w organizacji pracy także w mniejszych firmach. Dużą

jest nacisk, jaki kładą na równowagę między pracą

rolę może odegrać państwo, wydłużając urlop ojcowski

a życiem prywatnym. Młodzi cenią sobie niezależność

i promując większe zaangażowanie ojców w opiekę

oraz elastyczność czasu i miejsca pracy. Takie rozwią-

nad dziećmi, powiększając sieć żłobków i przedszkoli

zania, jak telepraca czy ruchomy czas pracy, są dla nich

czy wspierając pracodawców zatrudniających młodych

ogromnie ważne. Już teraz wiele firm borykających się

rodziców. Cena za niewykorzystanie potencjału Polek

z brakiem pracowników wychodzi naprzeciw oczeki-

na rynku pracy jest zbyt wysoka. Polski zwyczajnie na to

waniom młodego pokolenia i oferuje takie rozwiązania.

nie stać.

Jeśli stanie się to normą, na tych zmianach skorzystają
też kobiety.

19 Dobrym przykładem są firmy laureaci konkursu organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Zob.: Konkurs dla pracodawców
Dobry Klimat dla Rodziny. Oto laureaci, Onet, 3 lutego 2015, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/konkurs-dla-pracodawcow-dobry-klimatdla-rodziny-oto-laureaci/z13n9 (dostęp 11 maja 2017 roku).

Marzena Haponiuk – socjolożka, ekonomistka, analityczka do spraw rynku pracy
i polityki społecznej w Instytucie Obywatelskim.
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Analogowy stereotyp kobiety
KASIA GOLA

Mała liczba kobiet w branży nowych technologii
nie jest zjawiskiem nowym. Dominująca męska
kultura IT stwarza wyzwanie na każdym szczeblu:
od edukacji po zarządzanie.

osiemdziesiątych, by w 2016 roku osiągnąć krytyczne
18 procent3. W Polsce sytuacja jest jeszcze bardziej
dramatyczna. Wśród osób studiujących IT kobiet jest
tylko 13–14 procent4.
Sektor nowych technologii (STEM) jest jednym z najprężniej rozwijających się w ostatnich latach. W związku
z tym generuje również ogromne zapotrzebowanie na
pracowników. Z uwagi na szybki rozwój mediów społecznościowych, popularność start-upów technologicznych oraz fakt, że w branży technologicznej bardziej niż

Z danych zebranych przez firmę Deloitte wynika, że

gdzie indziej liczą się umiejętności i kompetencje, a nie

w krajach rozwiniętych kobiety zajmują mniej niż 25 pro-

płeć, w sposób naturalny powinna ona „zasysać” także

cent stanowisk informatycznych. W przypadku Polek i pol-

kobiety. Tymczasem przytoczone liczby oraz moje oso-

skiej branży IT odsetek ten jest taki sam . Nawet w Dolinie

biste doświadczenia pokazują, że mimo, wydawałoby

1

Mimo, wydawałoby się, sprzyjających
warunków, kobiety nadal są w nowych
technologiach niedoreprezentowane.
Krzemowej w 2014 roku wśród pracowników największych

się, sprzyjających warunków, kobiety nadal są w nowych

firm technologicznych było zaledwie 30 procent kobiet

technologiach niedoreprezentowane.

(w tym tylko 10–12 procent na stanowiskach inżynierskich2).

Źródeł tej sytuacji jest wiele. Przyczyn tego stanu

Co ciekawe, w 1984 roku aż 37 procent absolwentów stu-

możemy doszukiwać się na przykład w historii gamingu,

diów informatycznych w Stanach Zjednoczonych to były

czyli branży produkcji i dystrybucji gier komputerowych.

kobiety. Liczba ta zaczęła mocno spadać pod koniec lat

Początkowo grali głównie mężczyźni, dlatego producen-

1 Kobiety stanowią mniej niż 25 proc. pracowników na stanowiskach IT w krajach rozwiniętych, Deloitte, 8 marca 2016, https://
www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/kobiety-w-it.html (dostęp 10 lutego 2017).
2 Tamże.
3 TL Andrews, Silicon Valley’s gender gap is the result of computer-game marketing 20 years ago, Quartz Media, 16 January 2017, https://
qz.com/911737/silicon-valleys-gender-gap-is-the-result-of-computer-game-marketing-20-years-ago/ (dostęp 17 lutego 2017).
4 Raport: Kobiety na politechnikach 2007–2017, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, marzec 2017 http://www.dziewczynynapolitechniki.
pl/pdfy/Raport_Kobiety_na_politechnikach_2017.pdf (dostęp 15 marca 2017).
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ci gier kierowali swoje usługi głównie do nich. Gaming

kariery – także innej niż idealnie smukła figura – poprzez

był jednym z argumentów, dla których w początkach

kampanię #YouCanBeAnything. Prasa dla nastolat-

rozwoju tej dziedziny mężczyźni decydowali się na

ków – zarówno w Europie (w tym Polsce), jak i Stanach

karierę programistyczną, bo najlepiej znali oczekiwania

Zjednoczonych – różnicuje wartości i komunikaty ze

klientów. Jednak dziś czynnik płci ma o wiele mniejsze

względu na płeć, do której są kierowane5. Zgodnie z tym

znaczenie. Równie chętnie grają zarówno kobiety, jak

podziałem życie dziewczyn powinno koncentrować

i mężczyźni. Upowszechnienie dostępu do internetu

się na modzie, urodzie i związkach. Natomiast życie

i smartfonów spowodowało, że grają już nawet kilku-

chłopców jest jakoby związane z nauką, odkryciami

letnie dzieci, obu płci. Zmieniła się też sytuacja społecz-

i przygodami. Koreluje to z podejściem do wychowywa-

no-gospodarcza. IT ma dziś zastosowanie praktycznie

nia dzieci: innych rzeczy wymaga się od dziewczynek,

w niemal każdej dziedzinie życia: od rozrywki, finansów,

innych od chłopców.

przemysłu, komunikacji, po medycynę. Mimo to liczba
kobiet w STEM pozostaje niewielka.
Dlatego na problem, jakim jest mniejsza obecność

Skutkiem takiego wychowywania dzieci zaczynają myśleć i postępować według przekazywanych im
stereotypów już od najwcześniejszych lat. W wieku

kobiet w sektorze IT, należy spojrzeć szerzej. Sytuacja ta

pięciu lat zarówno dziewczynki, jak i chłopcy uważają

w dużej mierze wynika ze stereotypowego podziału ról

swoją płeć za tak samo inteligentną jak druga. Jak po-

W dalszym ciągu jako społeczeństwo jesteśmy
w trakcie zmiany mentalności dotyczącej podziału
zadań ze względu na płeć.
społecznych. Mężczyznom od zarania wieków częściej

kazują badania, pięciolatki obu płci wykazują podobne

niż kobietom przypisywano zadania siłowe, strategiczne

zainteresowanie grami dla „mądrych” dzieci, co już

i inżynieryjne. Kobietom zaś przypadały role związane

rok później zmienia się na niekorzyść dziewczynek.

z utrzymywaniem domowego ogniska. Mimo osiągnięć

Wówczas rzadziej wybierają one gry określane mia-

ruchów feministycznych zapoczątkowanych w XIX wieku

nem „trudnych”6. Sześcioletnie dziewczynki, w prze-

w dalszym ciągu jako społeczeństwo – i nie mam tu na

ciwieństwie do chłopców w swoim wieku, nie wierzą

myśli jedynie Polski – jesteśmy w trakcie zmiany mental-

też, że dobre stopnie z przedmiotów ścisłych wynikają

ności dotyczącej podziału zadań ze względu na płeć.

z wrodzonych zdolności, ale są kojarzone z ciężką pracą7.

Te uwarunkowane historycznie stereotypy płciowe

Jakie to ma znaczenie dla obecności kobiet w STEM?

do dzisiaj są podtrzymywane przez popkulturę. Księż-

Niższa samoocena młodych kobiet wpływa na wybór

niczki Disneya, tak popularne wśród dziewczynek, nie

kariery, gdyż zniechęca je do podejmowania kształcenia

wyszły poza etap bardzo wczesnej emancypacji. Lalka

w kierunkach technicznych i ścisłych, postrzeganych

Barbie dopiero w 2015 roku otrzymała prawo wyboru

jako prestiżowe i intelektualnie wymagające8. Kobiety,

5 Facebook: Princess Free Zone, 1 September 2016, https://www.facebook.com/302555991320/photos/.386553516320.200363.3025
55991320/10154228075121321/?type=3&theater (dostęp 17 lutego 2017).
6 American Association for the Advancement of Science, Young girls less likely to attribute brilliance to their own gender, EurekAlert!,
26 January 2017, https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-01/aaft-ygl012317.php (dostęp 17 lutego 2017).
7 Nicola Davis, Girls believe brilliance is a male trait, research into gender stereotypes shows, The Guardian, 27 January 2017, https://www.
theguardian.com/education/2017/jan/26/girls-believe-brilliance-is-a-male-trait-research-into-gender-stereotypes-shows (dostęp
17 lutego 2017).
8 Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests,
Science, 27 January 2017, http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389.full (dostęp 17 lutego 2017).
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które mimo wszystko decydują się na ten krok, mierzą

gdzie liczba studentów i studentek była zbliżona (jak na

się często z szeregiem trudności niekoniecznie wynika-

uczelnię techniczną), a realizowane przez nas projekty

jących z wymagań programowych.

nie były ukierunkowane na rozwój zawodowy. Nie

Kiedy rozpoczynałam studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, wielokrotnie spotykałam się z opiniami

widzieliśmy wówczas problemu mniejszego udziału
studentek. Dziewczyny chętnie angażowały się w prace

starszych kolegów i koleżanek, że na uczelni technicznej

organizacji studenckich i żadna ze stron nie czuła się

łatwo kobiecie „znaleźć dobrego męża”. Można było

dyskryminowana. Koncentrowaliśmy się na realizacji

wręcz odnieść wrażenie, że na studia idzie się właśnie

projektów, przy okazji zdobywajac nowe umiejętności,

po to. Przed podjęciem studiów wielokrotnie słyszałam

takie jak bezkonfliktowa i efektywna współpraca kobiet

też, że istnieje podział na kierunki męskie i żeńskie.

i mężczyzn. Jak się potem okazało, zdobyte wówczas

Te przeświadczenia w moim przypadku okazały się

kompetencje (tak zwane miękkie) przydały się nam

mitem, a perspektywa studentów była inna. Akade-

w życiu zawodowym.

mia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią, która zauważa

Dzięki aktywności w zróżnicowanych płciowo ze-

problemy kobiet w nowych technologiach i nauce.

społach przez cały okres studiów nigdy nie czułam się

Dlatego realizuje programy zachęcające dziewczyny do

feministką. Wręcz wychodziłam z założenia, że każda

podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

dziewczyna jest odpowiedzialna za swój los i że nie

Przykładowymi projektami są „Dziewczyny na politech-

istnieje coś takiego jak „szklany sufit” czy dyskrymina-

niki” (akcja promująca wśród uczennic szkół średnich

cja kobiet w nowych technologiach. Trwałam w tym

studia techniczne) czy „Nowe technologie dla dziew-

przekonaniu do momentu, kiedy założyłam z kolega-

W wieku pięciu lat zarówno dziewczynki,
jak i chłopcy uważają swoją płeć za tak samo
inteligentną jak druga.
czyn” (program stypendialny kierowany do studentek).

mi start-up i okazało się, że sytuacja wygląda zgoła

Efekty? „Współczynnik feminizacji pośród studentów

inaczej. Część osób, z którymi pracowałam, a które

AGH wynosi obecnie 36 procent Oznacza to, że pośród

nie miały za sobą doświadczenia funkcjonowania

niemal 30 tysięcy osób studiujących na naszej uczelni

w damsko-męskich grupach, posługiwała się w pracy

już co trzecia to kobieta. Liczba ta systematycznie rośnie.

niewybrednymi żartami na temat kobiet (na przykład

W 2010 roku współczynnik ten wynosił 32 procent.

o programowaniu pralki9 ). Wtedy też po raz pierwszy

Wzrost ten jest też o tyle istotny, że AGH jest uczelnią

poczułam potrzebę udowadniania swojej wartości

techniczną i liczba studentek pokazuje, jak duże jest

intelektualnej ze względu na moją płeć. Sytuacji nie

zainteresowanie nowymi technologiami i studiowaniem

poprawiał z pewnością fakt, że podczas rekrutacji

kierunków technicznych pośród płci pięknej” – powie-

trudno było nam znaleźć do pracy nad start-upem

dział mi Maciej Myśliwiec z Biura Prasowego AGH.

kobiety-programistki.

Dla mnie kluczowe było doświadczenie pracy
w organizacjach studenckich – SKN MediaFrame i KSAF –

Pierwsze miesiące pracy nad Flowboxem10 wymagały od nas (osób zaangażowanych w projekt, a wywo-

9 Żart o kobietach programistkach. Pralka to urządzenie skonstruowane po to, aby kobiety też mogły programować. To odpowiedź
programisty na pytanie: „Dlaczego mężczyźni kupują kobietom pralki?”.
10 Flowbox to profesjonalne narzędzie do tworzenia efektów specjalnych w filmie. W latach 2012–2015 oparte na autorskim języku
programowania – Luna. Jest efektem prac start-upu, w którego prace byłam zaangażowana po ukończeniu studiów.
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dzących się z SKN MediaFrame) ogromnego nakładu

for She” i zachęcaniu do tworzenia analogicznych

sił, który nie zawsze był doceniany przez resztę zespołu.

projektów w Polsce12. Powinno się mocniej wspierać

Odpowiadałam za stronę biznesową produktu i start-

organizacje typu „Geek Girls Carrots” czy „Women in

-upu, a część zaangażowanych w nasz projekt progra-

Technology”13. Systemowo powinno się zwracać większą

mistów nigdy wcześniej nie pracowała w interdyscypli-

uwagę na etykę mediów (na przykład filmu, muzyki,

narnych i mieszanych grupach. Nie znali specyfiki mojej

gier, książek) i reklamy, by za ich pośrednictwem były

pracy, więc nie zdawali sobie sprawy z trudności, jakie

promowane różne wartości, a nie dyskryminowanie

Sposób funkcjonowania uczelni musi zostać
przemyślany i zmieniony na taki, w którym
uczelnie techniczne mocniej zachęcają studentów
do podejmowania fakultetów humanistycznych.
się z nią wiązały. Taki zespół trzeba więc było stworzyć –

i uprzedmiotowienie jednostek ze względu na jakiekol-

co w dużej mierze nam się udało.

wiek cechy. Promowanie dobrych praktyk w mediach

Jak się okazuje, nie był to tylko nasz problem. Kobie-

jest nieinwazyjnym sposobem wpływania na jednostki.

ty na stanowiskach IT są o 45 procent bardziej niż męż-

Ponieważ w pierwszych latach życia dziewczynki tracą

czyźni skłonne do zrezygnowania z pracy w pierwszym

pewność siebie i uważają, że kłopoty z matematyką

roku11. Na przykładzie naszego start-upu dobrze widać,

wynikają z braku wrodzonych zdolności, metodyka

że męska kultura IT jest wyzwaniem na każdym szcze-

nauczania matematyki powinna zostać zmieniona na

blu: od edukacji, po stanowiska menedżerskie. Problemy

taką, która jest zrozumiała dla wszystkich uczniów. Ma-

kobiet w STEM można zaś rozwiązać jedynie systemowo.

tematyka to królowa nauk, leżąca u podstaw programu

Jest kilka obszarów, które tę sytuację mogą zmienić

każdego ścisłego kierunku. Wszyscy uczniowie są ją

z korzyścią dla kobiet. Poczynając od walki ze stereoty-

w stanie zrozumieć i nie powinno to być warunkowane

pami płciowymi w rodzinie, poprzez zmiany w edukacji

umiejętnościami pedagogicznymi nauczycieli, obecnie

oraz promowanie równego traktowania w zdomino-

często nieprzygotowanych do przekazywania umiejęt-

wanym do tej pory przez mężczyzn obszarze, jakim

ności matematycznych14.

są nowe technologie. Szczególnie dużą rolę odgrywa

Potrzebne są nowe, przekonujące wzorce kobiet (tak

polityka państwa, która powinna zachęcać do partner-

zwane role models), czyli sylwetki kobiet które osiągnęły

stwa w rodzinach, a wychowanie powinno opierać się na

sukces w branży technologicznej. Zachęcałyby one

tolerancji i równouprawnieniu.

dziewczynki i młode kobiety do pracy w tym sektorze.

Więcej nakładów finansowych i czasowych powinno być poświęconych wspieraniu organizacji typu „He

Po prostu trzeba promować kobiety, które sobie radzą.
Dobrym przykładem role model są „kobiety-komputery”,

11 Women in IT jobs: it is about education, but also about more than just education, TMT Predictions 2016, Deloitte, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-pred16-tech-women-in-it-jobs.html (dostęp
17 lutego 2017).
12 „He for She” to inicjatywa działająca w ramach ONZ, której celem jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Zob.: http://heforshe.org/.
13 Organizacje wspierające kobiety w nowych technologiach. Zob.: http://geekgirlscarrots.org oraz http://womenintechnology.pl.
14 Jenny Anderson, A mathematician has created a teaching method that’s proving there’s no such thing as a bad math student, Quarz
Media, 15 February 2017, https://qz.com/901125/a-mathematician-has-created-a-method-of-teaching-that-is-proving-there-is-nosuch-thing-as-a-bad-math-student/ (dostęp 16 lutego 2017).
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czyli matematyczki-programistki pracujące w NASA od

jest znikoma. Przykładem jest moda. Przyszłych projek-

lat czterdziestych do sześćdziesiątych, wspomagające

tantów rzadko uczy się biznesu, marketingu, budowa-

misje kosmiczne. Kobiety odgrywają coraz większą rolę

nia aplikacji internetowych czy automatyki i robotyki.

w zarządzaniu dużymi spółkami w Dolinie Krzemowej.

Podczas studiów nie integruje się ich ze studentami

Przykładowo szefową YouTube’a – największego i naj-

z uczelni i wydziałów STEM (można to zrobić, tworząc

popularniejszego serwisu internetowego, który pozwala

interdyscyplinarne koła naukowe). Moda, która jest dziś

każdemu użytkownikowi internetu na umieszczanie

wielomiliardowym biznesem, w wielu aspektach działa

filmów – od 2014 roku jest Susan Wojcicki. Wcześniej

w sposób bardzo zbliżony do tego, jak funkcjonowała

była cenioną wiceprezes Google’a – innego technolo-

200 lat temu. Branża ta potrzebuje innowacji. Można to

gicznego giganta. O jej wysokiej pozycji oraz rosnącym

zmienić, promując wśród studentów czy projektantów

znaczeniu branży, którą reprezentuje, świadczy 8. miej-

zainteresowanie nowymi technologiami. Jest to jeden

sce w rankingu Forbesa najbardziej wpływowych kobiet

z powodów, dla których tworzę własną markę, a w jej

świata w 2016 roku15.

działaniu koncentruję się na edukacji i consultingu

Także sposób funkcjonowania uczelni musi zostać
przemyślany i zmieniony na taki, w którym uczelnie

branży modowej.
W efekcie zmian systemowych oraz angażowania

techniczne mocniej zachęcają studentów do podej-

NGO-sów i firm do promowania idei uczestnictwa kobiet

mowania fakultetów humanistycznych, dzięki czemu

w nowych technologiach powinna nastać przemiana

młodzi ludzie mają szansę współpracować podczas

myślenia oraz przełamanie stereotypów płciowych. Jest

projektów oraz w organizacjach studenckich z osoba-

to istotne ze względu na postęp i rozwój zarówno w ska-

mi innej płci i o odmiennych kompetencjach. Dobrym

li mikro, jak i makro. Nie tylko dlatego, że w przyszłości

przykładem są międzywydziałowe koła naukowe oraz

miejsc pracy w IT będzie więcej niż kandydatów, lecz

kierunki.

przede wszystkim dlatego, że jeśli chcemy rozwiązywać

W końcu powinny być tworzone i wspierane organi-

problemy społeczne przy pomocy nowych technolo-

zacje łączące tradycyjne sektory gospodarki z nowymi

gii – a chyba nikt nie zaprzeczy, że jest to nieunikniony

technologiami. Mimo że niemal każda branża czerpie

kierunek – to liderzy tych zmian muszą reprezentować

dziś z osiągnięć nowych technologii, zwłaszcza interne-

całe społeczeństwo, a nie tylko jedną płeć.

tu, wiedza wielu z nich o zastosowaniu tych technologii

15 Szefowa YouTube’a Susan Wojcicki właśnie odebrała nowy polski paszport, Business Insider Polska, 28 marca 2017, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/susan-wojcicki-odnowa-polski-paszport/jccj70g (dostęp 12 kwietnia 2017).

Kasia Gola – absolwentka socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Teen Vogue
Fashion University w Nowym Jorku. Współzałożycielka Flowbox.io, założycielka i twórczyni
nominowanego do WGSN Global Fashion Awards bloga GeekGoesChic.Co, poświęconego
obecności i wykorzystywaniu nowych technologii w modzie.
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Niższy wiek emerytalny kobiet,
czyli kiedy uprawnienie
jest obciążeniem
JANINA PETELCZYC

Obniżenie przez PiS wieku emerytalnego spowoduje, że świadczenie niektórych osób nie wyniesie
nawet 20 procent ostatniej pensji, a znaczny odsetek
emerytów nie nabędzie prawa nawet do emerytury
minimalnej. W największym stopniu problem ten
dotknie kobiety.

lub średniej pensji z całej kariery zawodowej danego
obywatela – znacznie się obniży. Trudno sobie wyobrazić spadek dochodów na starość nawet o połowę, tymczasem emerytura niektórych osób nie wyniesie nawet
20 procent ostatniej pensji, a znaczny odsetek emerytów
nie nabędzie prawa nawet do emerytury minimalnej.
W największym stopniu problem ten dotknie kobiety.
Politykom sprawującym władzę trudno jest zmagać
się z tym problemem, bo podejmowane działania – takie
jak podwyższanie wieku emerytalnego czy podwyższanie wysokości składek – społeczeństwo przyjmuje
z niezadowoleniem. Tym bardziej na krytykę zasługują

Emerytury jako kluczowy element zabezpieczenia
społecznego gwarantują, że w momencie przerwania

ci, którzy odwracają reformy, które wielkim kosztem
politycznym udało się wdrożyć w przeszłości.

pracy w starszym wieku były pracownik pozostanie nie-

Podstawą prawną obowiązującego dzisiaj sytemu

zależny i będzie mógł wieść godne życie. Jednak zmiany

emerytalnego w Polsce jest ustawa o emeryturach i ren-

demograficzne i społeczne, które zaszły w ciągu kilku

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które

ostatnich dekad, a przede wszystkim te, które dopiero

dobrowolnie (urodzone między 1949 a 1969 rokiem) lub

Ekonomiczna dyskryminacja kobiet to fakt.

92

nadchodzą, sprawiają, że emerytury będą coraz niższe.

przymusowo (urodzone przed 1949 rokiem) nie przystą-

W Polsce osób w wieku emerytalnym będzie przybywać,

piły do nowego systemu, otrzymują emeryturę wyliczo-

podczas gdy ze względu na ruchy migracyjne i niski

ną na podstawie systemu „zdefiniowanego świadcze-

wskaźnik urodzeń coraz mniej będzie osób w wieku

nia”. Oznacza to, że wysokość ich emerytury zależy od

produkcyjnym. To znaczy, że coraz mniej ludzi będzie

wysokości zarobków z wybranych lat kariery zawodowej,

łożyć na system emerytalny. Szacuje się, że w przyszłości

stażu ubezpieczeniowego oraz przeciętnej płacy w kra-

stopa zastąpienia – a więc relacja emerytury do ostatniej

ju. Natomiast osoby ubezpieczone na nowych zasadach

Niższy wiek emerytalny kobiet, czyli kiedy uprawnienie jest obciążeniem

otrzymają świadczenie w systemie tak zwanej zdefinio-

płciami. Dzięki innej mierze statystycznej, dominancie,

wanej składki. Wysokość ich emerytury będzie liczona

dowiadujemy się, jaką emeryturę pobiera się najczęściej.

według prostego równania: zgromadzony ze składek

Według danych ZUS w Polsce kobiety najczęściej pobie-

kapitał podzielony przez dalsze trwanie życia. Im więk-

rają emeryturę w wysokości 1472,92 złotego, a męż-

szy mianownik, tym niższy wynik. Z powodu niestałości

czyźni – 2043,51 złotego4. Warto dodać, że tak duże

zatrudnienia, różnych umów, także nieoskładkowanych,

różnice pojawiają się w sytuacji, w której w systemie

okresów bezrobocia, urlopów, migracji, zgromadzony

emerytalnym wciąż jeszcze dominują osoby pobierające

kapitał może się okazać niewysoki, a stopa zastąpie-

emerytury na starych, korzystniejszych zasadach.

nia – czyli pobierana emerytura – będzie coraz niższa.

W miarę jak coraz więcej emerytów będzie otrzymy-

W gorszej sytuacji znajdą się kobiety, bo ich emerytury

wać świadczenia wyliczone na nowych zasadach, prze-

będą dramatycznie niższe od świadczeń mężczyzn.

paść będzie się jeszcze pogłębiać, przy jednoczesnym

Ekonomiczna dyskryminacja kobiet to fakt. Kobiety

obniżeniu wysokości emerytur. Ten problem zaczynamy

częściej niż mężczyźni otrzymują niższe świadczenia

dostrzegać już teraz. Wszystkie dramatyczne doniesienia

emerytalne i w większym stopniu są narażone na

o niskich emeryturach dotyczą świadczeń przyznawa-

Polityka społeczna jest systemem naczyń połączonych.
ubóstwo i wykluczenie społeczne. To nie tylko polski

nych na nowych zasadach. W październiku 2016 roku

problem, pod tym względem wpisujemy się w ogólne

pobito niechlubny rekord: ZUS przyznał emeryturę

trendy. Według danych Eurostatu ryzyko ubóstwa i wy-

w wysokości 4 groszy.

kluczenia społecznego w państwach Unii Europejskiej

Nie wszyscy ubezpieczeni mają prawo do emery-

wynosi 16,9 procent dla mężczyzn i 20,1 procent dla

tury minimalnej, która od 1 marca 2017 roku, czyli po

kobiet w wieku 65–75 lat.

waloryzacji, wyniesie 1000 złotych. Problem polega na

Tak zwana luka emerytalna1, a więc różnica

tym, że aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury,

w średniej emeryturze kobiet i mężczyzn w krajach

należy wykazać się odpowiednio długim stażem ubez-

Unii Europejskiej, wynosi 39 procent. Najwyższa jest

pieczeniowym. Docelowo miał on wynosić po 25 lat dla

w Luksemburgu (47 procent) i Niemczech (44 procent),

obu płci, ale wraz z obniżeniem wieku emerytalnego

a najniższa w Estonii (4 procent)2. W Polsce luka ta wy-

będzie wynosił odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla

nosi obecnie 31,9 procent: średnia emerytura kobiet po

mężczyzn. Już w 2016 roku około 80 tysięcy emerytów

waloryzacji z 2016 roku to 1722,09 złotego, a mężczyzn –

nie miało uprawnień do świadczenia minimalnego. Od

2525,67 złotego . Stosowana w statystyce miara, jaką jest

2011 roku liczba ta wzrosła o ponad 200 procent. Także

średnia, w przypadku systemów emerytalnych sprawia,

w grupie osób, które otrzymują emeryturę minimalną

że wyłania się problem nierówności świadczeń między

i niższą, większość – i to przytłaczająca, bo aż 95 procent

3

1 Luka emerytalna (gender gap in pensions) jest liczona według równania (1 –

średnia emerytura kobiet
średnia emerytura mężczyzn

) x 100. Za pomocą tego wskaźnika można określić różnicę pomiędzy średnią emeryturą kobiet i średnią emeryturą mężczyzn, a więc to, o ile niższą emeryturę
przeciętnie otrzymują kobiety.
2 Francesca Bettio, Platon Tinios, Gianni Betti, The Gender Gap in Pensions in the EU, European Commission, 2013, s. 8, http://ec.europa.
eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf (dostęp 15 marca 2017).
3 Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2016, s. 17, http://zus.pl/files/Struktura_po_waloryzacji_w_marcu_2016.
pdf (dostęp 15 marca 2017).
4 Tamże.
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– to kobiety. Kiedy podwyższono emeryturę minimalną

zacją zawodową kobiet. Oznacza najczęściej przerwy lub

do 1000 złotych (co było krokiem słusznym), zapomnia-

znaczne obniżenie wysokości opłacanych składek i łączy

no o świadczeniobiorcach – a właściwie w przeważającej

się z dodatkową trudnością powrotu na rynek pracy.

mierze świadczeniobiorczyniach – najuboższych, ponie-

Niższe pensje mogą być spowodowane także

waż podwyższenie emerytury minimalnej przysługiwało

dyskryminacją bezpośrednią, czyli po prostu płaceniem

tylko tym osobom, które już miały do niej prawo.

mniejszego wynagrodzenia za te same zadania, w tych

Polityka społeczna jest systemem naczyń połączo-

samych godzinach wykonywane przez mężczyzn i ko-

nych. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy więc

biety. Bariery, które sprawiają, że kobiety są w gorszej

nie tylko od tego, jak skonstruowany jest system emery-

sytuacji na rynku pracy, wynikają także z polskiej kultury,

talny, ale także od tego, jak funkcjonuje rynek pracy, czy

tradycyjnego podejścia do ról płciowych i rodzinnych

mamy zapewnioną odpowiednią profilaktykę zdro-

oraz procesu socjalizacji. W rezultacie kobiety mają

Wciąż niewielki odsetek kobiet zasiada
na stanowiskach kierowniczych.
wotną (cóż z tego, że żyjemy dłużej; pytanie brzmi: czy

mniejsze szanse na odłożenie kwoty zapewniającej im

żyjemy dłużej w zdrowiu? chorzy i niezdolni do pracy nie

godny byt na starość.

możemy pracować dłużej i nie odłożymy odpowiednie-

wieku emerytalnego przyczyni się do jeszcze większego

system edukacji.

pogłębienia nierówności. Powód jest prosty: kobiety

Kilka czynników decyduje o tym, że nierówności

będą miały aż o pięć lat krótsze okresy składkowe (a na-

materialne między kobietami a mężczyznami (niska

leży pamiętać, że ich składki są odciągane od średnio

emerytura jest ostatecznym dowodem na istnienie

niższych pensji niż wypłacane mężczyznom) i aż o pięć

tego zjawiska) wciąż narastają. Po pierwsze, kobiety

lat dłuższe „dalsze trwanie życia”, przez które dzielona

przeważają w sektorach, w których pensje są niższe.

jest kwota składek.

Na przykład w sektorze ochrony zdrowia (perso-

Nawet jeśli rząd zapowiada, że zmiana ta nie jest

nel medyczny), opieki społecznej i edukacji, które

obowiązkowa, jest niemal pewne, że większość osób

charakteryzują się niższą średnią pensją niż dla ogółu

skorzysta z niższego wieku lub zostanie do tego

społeczeństwa, 80 procent wszystkich zatrudnionych

zmuszonych. Z danych ZUS wynika, że w momencie

to kobiety.

osiągnięcia ustawowego wieku na emeryturę odchodzi

Po drugie, wciąż niewielki odsetek kobiet zasiada
na stanowiskach kierowniczych. Tylko 8 procent spółek
giełdowych zatrudnia jako prezesów kobiety. Problem

prawie 83 procent wszystkich ubezpieczonych. Kolejne
11 procent czyni to rok później.
Z problemem obniżania wysokości emerytur do-

ten pojawia się we wszystkich sektorach – im wyższe

tyczącym obu płci oraz przeciętnie niższych emerytur

stanowisko, tym mniej kobiet. Nie inaczej jest w admini-

kobiet zmaga się większość rozwiniętych państw. Wiele

stracji rządowej: choć ogólnie pracuje tam więcej kobiet

z nich wprowadza rozwiązania, które mają odpowie-

niż mężczyzn, zajmują tylko 20 procent najwyższych

dzieć na wyzwania demograficzne, ekonomiczne

stanowisk.

i społeczne.

Po trzecie, kobiety częściej pracują w mniejszym
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Przy gorszej pozycji startowej kobiet obniżanie ich

go kapitału), jak rozwija się polityka rodzinna, a nawet

Głównym światowym trendem jest podwyższanie,

wymiarze czasu pracy. Dzieje się tak nieprzypadkowo.

a nie obniżanie wieku uprawniającego do przejścia

Opieka nad dziećmi i innymi osobami (na przykład sta-

na emeryturę. Żyjemy średnio dłużej i żyjemy dłużej

rymi rodzicami) najczęściej spada na kobiety. Brak sieci

w zdrowiu. Rozwiązanie wprowadzone przez rząd PO-

instytucjonalnej – wystarczającej liczby żłobków, przed-

-PSL było więc krokiem w dobrym kierunku, a ponadto

szkoli, domów dziennej opieki itp. – skutkuje dezaktywi-

rozłożonym w czasie. Według reformy poprzedniego

Niższy wiek emerytalny kobiet, czyli kiedy uprawnienie jest obciążeniem

rządu pierwsza kobieta, która miała przejść na emerytu-

wadzać podatku obciążającego płace (16,2 procent),

rę w wieku 67 lat, urodziła się w październiku 1973 roku.

a jeśli pracownik ma co najmniej 72 lata – także składki

Warto dodać, że nawet jeśli jakiś kraj z podwyższania

emerytalnej (10,21 procent). Specjalną ustawą z 2009

wieku emerytalnego się wycofuje – często przywoły-

roku wprowadzono instytucje walczące z dyskryminacją,

wane są w tym kontekście Niemcy – to obwarowuje

także starszych osób, na rynku pracy.

możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę

Dbałość o to, by ludzie dłużej pozostawali na rynku

dodatkowymi warunkami. W przypadku Niemiec jest to

pracy, ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom

wymóg 45 lat stażu. To znaczy, że można stać się eme-

wyższych świadczeń. By niwelować różnice między eme-

rytem w wieku 63 lat, jeśli pracowało się bez przerwy od

ryturami kobiet i mężczyzn, część krajów wprowadza

18. roku życia.

inne, dodatkowe rozwiązania. Są to na przykład kwoty

Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie realnie

w biznesie. Od 2004 roku w Norwegii w radach nadzor-

elastycznego wieku emerytalnego. Aby elastyczność

czych spółek publicznych musi zasiadać co najmniej 40

była prawdziwa, trzeba zachęcać pracowników do pozo-

procent kobiet (lub mężczyzn, jeśli przewaga byłaby od-

stawania na rynku pracy i tworzyć im ku temu warunki.

wrotna). Zasada ta była wprowadzana stopniowo. Dzięki

Ta zasada sprawdziła się w Szwecji, gdzie z pracy można

niej już 42 procent członków rad nadzorczych to kobiety.

odejść już w wieku 61 lat (niezależnie od płci). Jednak

Przeciwdziałać dezaktywizacji zawodowej kobiet

każdy ma świadomość, że im wcześniej odejdzie, tym

można także, promując partnerski model rodziny

niższe będzie jego świadczenie emerytalne. Wszyscy

i rozwój instytucji opieki. W niektórych państwach urlop

ubezpieczeni otrzymują bowiem co roku list od instytu-

rodzicielski jest dzielony na zasadzie „bierzesz albo

W niektórych państwach urlop rodzicielski jest
dzielony na zasadzie „bierzesz albo przepada”.
cji ubezpieczeniowej, w którym w klarowny sposób jest

przepada”. Na przykład jedna trzecia urlopu przypada

wyliczona wysokość emerytury w różnych wariantach,

kobiecie, jedna trzecia mężczyźnie, a jedna trzecia jest

na przykład przejścia na nią teraz lub w kolejnych latach.

dzielona przez partnerów według uznania. Jeśli męż-

Szacuje się, że w Szwecji każdy rok pracy po 62. roku

czyzna nie wykorzysta swojej części, kobieta nie może

życia to nawet o 9 procent wyższe świadczenie. Jednak

jej „przejąć” i rodzina na tym traci. Takie rozwiązanie

wiek emerytalny jest, paradoksalnie, najmniej ważny.

może pozytywnie wpłynąć na aktywność zawodową

Tym, czego zabrakło w poprzedniej reformie, która

rodziców, szczególnie matek. Sieć przedszkoli i innych

w Polsce ten wiek tylko podwyższyła, było odpowied-

instytucji opieki także sprzyja aktywizacji zawodowej

nie zadbanie także o inne aspekty. Dlaczego bowiem

rodziców.

w Szwecji faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę

Zawsze pozostanie jednak grupa osób, które nie

jest wyższy? Ponieważ tworzy się kompleksowy system

wypracują sobie nawet minimalnej emerytury. W tej sy-

zachęt dla pracowników i pracodawców. W Szwecji

tuacji należy rozważyć na przykład obniżenie wymogu

wspiera się możliwości przekwalifikowania w każdym

stażu uprawniającego do minimum albo nawet wprowa-

wieku. Funkcjonuje tam publiczny system edukacji dla

dzenie minimalnej emerytury socjalnej, a więc świad-

dorosłych oferujący zaawansowane kształcenie zawo-

czenia o ustawowo określonej wysokości, które będzie

dowe, dodatkowe programy edukacyjne czy szkolenia.

przyznawane wszystkim obywatelom w określonym

Kształcenie to prowadzą głównie samorządy, a opłacane

wieku, którzy nie spełnią kryteriów uprawniających do

jest ze środków publicznych. Pracodawcy dostosowu-

emerytury minimalnej. Na takim rozwiązaniu siłą rzeczy

jący miejsce pracy dla starszego pracownika otrzymują

zyskałyby głównie najuboższe kobiety, czyli ogromna

specjalne dotacje, nie muszą za takie osoby odpro-

większość najmniej uposażonych emerytów.
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Zmiany wprowadzone w systemie emerytalnym

które niwelowałyby wiele stereotypów dotyczących ról

za czasów rządów PO-PSL były wyłącznie pierwszym

płciowych. Zmiany te nie zostały wprowadzone, a obec-

krokiem, któremu powinny były towarzyszyć kolejne:

ny rząd, obniżając wiek emerytalny, może doprowadzić

rozwój polityki rodzinnej, wyrównywanie na rynku

do ogromnego ubóstwa emerytalnego, szczególnie

pracy szans grup poszkodowanych (w tym kobiet, osób

kobiet, w Polsce.

starszych) czy nawet pewne zmiany w systemie edukacji,

Janina Petelczyc – doktor nauk społecznych. Pracowniczka Instytutu Polityki Społecznej UW.
Ekspertka do spraw zabezpieczenia społecznego. Współautorka raportu Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym (Warszawa 2015).
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Kobieta domowa, czyli świat
idealny według PiS
PAWEŁ KUBICKI

Polityka PiS, która stawia na dużą rodzinę, ale nie
pomaga łączyć pracy z posiadaniem dzieci, niszczy
kariery kobiet. Takie działanie doprowadzi jedynie
do wzmocnienia modelu rodziny 2+1. Tymczasem
Polki chcą mieć dzieci i pracować zawodowo.

– mówił minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik
Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, tygodnikowi „Niedziela” z 8 czerwca
2016 roku1.
Rodzicielstwo, a wraz z nim kwestie macierzyństwa,
ojcostwa i wpływu obowiązków rodzinnych na pozostałe
sfery życia społecznego i zawodowego, są jednymi z kluczowych obszarów zainteresowań badaczy społecznych
oraz polityków2. Ostatnio dzięki programowi 500+ polityka rodzinna stała się także gorącym tematem medialnym.
Nie da się też ukryć, że przyjęte w danym kraju rozwiąza-

„Nasz rząd zmierza do tego, aby w głównym nurcie

nia prawne – w powiązaniu ze strukturą rynku pracy oraz

postawić na politykę wspierającą rodzinę. My nie

przy uwzględnieniu uwarunkowań gender3 – mają istotny

zastępujemy zasady gender mainstreaming, rozumia-

wpływ na to, kogo uważamy za rodzinę, jakie role przy-

nej jako równość praw i szans kobiet i mężczyzn, na

pisujemy poszczególnym jej członkom, wreszcie, w jakim

rzecz family mainstreaming, ale chcemy poprzez family

stopniu obowiązki związane z opieką i domem pozwalają

mainstreaming na pierwszym miejscu troski państwa

albo nie pozwalają realizować się na innych polach4.

postawić rodzinę. Z punktu widzenia rozwoju pań-

Potencjalne konsekwencje takiego podejścia dla życia

stwa rodzina jest tym obszarem życia społecznego, na

codziennego i zawodowego poniosą głównie kobiety.

którym nam wszystkim powinno szczególnie zależeć”

1 Polityka rodzinna zamiast gender, z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa
Obywatelskiego i Równego Traktowania rozmawia Artur Stelmasiak, Niedziela, 8 czerwca 2016, http://niedziela.pl/artykul/22734/
Polityka-rodzinna-zamiast-gender (dostęp 17 lutego 2017).
Chciałbym zaznaczyć, że choć w artykule odwołuję się do literatury naukowej, ma on przede wszystkim charakter publicystyczny
i jako taki powinien być oceniany.
2 Zob. np.: Niebezpieczne związki: macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
3 W akademickim, a nie potocznym rozumieniu tego słowa, to znaczy jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet.
4 Anna Matysiak, Dorota Węziak-Białowolska, Country-Specific Conditions for Work and Family Reconciliation: An Attempt at Quantification, „European Journal of Population” 2016, Vol. 32, No 4, s. 475–510.
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Rozważając wpływ polityki rodzinnej na sytuację

W dyskusji o sytuacji kobiet najwłaściwsze wydaje się

kobiet i mężczyzn, należy doprecyzować pojęcie rodziny

podejście szersze, analizujące ogół działań wpływających

i polityki rodzinnej, jak również wskazać potencjalne

na sytuację kobiet w rodzinie i uwzględniające wielowy-

obszary interwencji państwa. Po pierwsze, podstawą

miarowość prowadzonej polityki.

polityki obecnego polskiego rządu nie jest wsparcie

Gdy patrzymy na oczekiwania państwa wobec

bardziej uniwersalnego rodzicielstwa, rozumianego

rodziny, na pierwszy plan wysuwają się te związane z kry-

jako sprawowanie opieki nad potomstwem w różnych

zysem demograficznym i starzeniem się ludności, stąd

konfiguracjach , ale wsparcie rodziny, i to definiowanej

z jednej strony nacisk na wzrost dzietności, z drugiej –

dosyć tradycyjnie, jako związku – najlepiej małżeńskiego

odpowiedzialność za opiekę nie tylko nad młodszym, ale

– kobiety i mężczyzny posiadających wspólne dzieci.

i starszym pokoleniem. W ujęciu ekonomicznym rodzina

Kolejna kwestia to rozumienie polityki rodzinnej.

odpowiedzialna jest głównie za kreowanie kapitału ludz-

5

Odwołując się do rozróżnienia zaproponowanego

kiego – w sensie ilościowym, czyli dając życie dzieciom,

przez Marka Rymszę6, można ją postrzegać wąsko, jako

jak i jakościowym, czyli dbając o ich wychowanie i wy-

jedną ze szczegółowych polityk społecznych. Można

kształcenie. Z perspektywy rynku pracy, jak i obowiązu-

Na kobietę spada podwójny ciężar związany
ze sprostaniem zarówno obowiązkom rodzinnym,
jak i zawodowym.
też interpretować ją horyzontalnie, jako ogół działań,

jącego w Polsce systemu emerytalnego istotne jest też,

które w jakimś, raczej pośrednim stopniu wpływają na

by w miarę możliwości oboje rodzice pracowali. Nakłada

sytuację rodzin. Z podziałem tym współgra rozróżnienie

to na kobietę podwójny ciężar związany ze sprostaniem

na politykę rodzinną bezpośrednią i pośrednią. Bezpo-

zarówno obowiązkom rodzinnym, jak i zawodowym.

średnia skupia się wokół programów publicznych oraz

Odtworzenie założeń polityki rodzinnej, jak i szerzej

towarzyszących im regulacji prawnych adresowanych

polityki równościowej obecnego rządu Prawa i Sprawie-

wprost do rodzin. Tu mieściłoby się na przykład 500+.

dliwości, nie jest rzeczą łatwą. Nie ma bowiem żadnego

Polityka pośrednia to wszystkie pozostałe działania

spójnego dokumentu o charakterze strategicznym

państwa i jego agend, które oddziałują na rodziny na

poświęconego tej tematyce. W tekście opieram się zatem

zasadzie efektów ubocznych . Takim przykładem mogą

wybiórczo na programie politycznym PiS z 2014 roku8,

być regulacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia

w którym jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie

czy podwyższenia ceny usług opiekuńczych. Ostatnim

rodzinie. PiS postulował w nim, poza sztandarowym

z zaproponowanych przez Rymszę wymiarów jest po-

programem 500+, między innymi wydłużenie urlopów

dejście podmiotowe, służące wzmacnianiu rodziny i jej

związanych z opieką nad dzieckiem:

7

autonomii, oraz przedmiotowe, mające na celu wywoła-

„Cel ten wprowadzać będziemy stopniowo. Doce-

nie jakiegoś wpływu na zachowania i postawy członków

lowo chcemy, aby do ukończenia przez dziecko 6 roku

rodzin, gdzie wsparciem są objęte w większym stopniu

życia rodzice, jeżeli zechcą, mogli korzystać z tej formy

poszczególne jednostki, nie zaś rodzina jako całość.

pomocy państwa. K o s z t y f i n a n s o w a n i a w y d ł u -

5 Zob.: Niebezpieczne związki…, dz. cyt., s. 13–14.
6 Marek Rymsza, Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu, „Studia BAS” 2016,
nr 1 (45), s. 55–76.
7 Tamże, s. 58–59.
8 Zob. program PiS 2014: http://pis.org.pl/document/archive/download/128 (dostęp 17 lutego 2017).
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żonych urlopów macierzyńskich i w ycho-

ograniczenie bądź przerwanie jej na pewien czas.

wawczych będą finansowane ze środków

Oczywiście przekłada się to na generalnie gorszą sytu-

p u b l i c z n y c h d l a w s z y s t k i c h k o b i e t” (s. 110;

ację kobiet na rynku pracy, większe ryzyko bycia ofiarą

wyróżnienie moje).

przemocy ekonomicznej10, jak i w przyszłości niższą

Kolejnym cennym źródłem wiedzy są wypowiedzi
medialne. Jedną z nich wybrałem nawet na wprowadze-

emeryturę.
To podwójne obciążenie jest też jednym z kluczo-

nie do niniejszego tekstu, bo moim zdaniem świetnie

wych powodów, dla których kobiety deklarujące chęć

odzwierciedla dominującą w PiS ideę familializmu. Idea

posiadania dwójki dzieci często kończą na jednym. Co

ta w dużym skrócie stawia rodzinę w centrum zaintere-

istotne, familializm i obciążanie rodzin opieką opóźnia

sowania polityki publicznej jako podmiot uprawniony

i tak od wielu lat odkładaną reformę systemu usług

do różnego rodzaju świadczeń i usług oraz wspiera

opiekuńczych oraz zmniejsza presję na rozwój opieki

funkcje opiekuńcze rodziny/kobiety kosztem opieki

formalnej – zarówno nad małym dzieckiem, jak i osobą

sformalizowanej i instytucjonalnej.

starszą. Jednocześnie zmiana tej sytuacji wydaje się

Osią sporu stało się rozumienie
ról męskich i kobiecych.
Familializm – z perspektywy wyborów życiowych

mało realna, przede wszystkim dlatego, że działania na

– wspiera kobiety nastawione na rodzinę i wychowywa-

rzecz zwiększenia równouprawnienia byłyby odbierane

nie dzieci, czyli na przykład rodziny z trojgiem i więcej

przez obecny rząd jako zamach na rodzinę i promowa-

dzieci. Co ciekawe, wydaje się, że próby łączenia wielo-

nie „strasznej” ideologii gender.

dzietności z pracą zawodową są dość rzadkie nie tylko

Konsekwencją postawienia na rodzinę jest równo-

z powodu obiektywnych trudności, ale też przekonań

czesne osłabienie polityki na rzecz równouprawnienia,

wielu matek, że powinny skupić się na rodzinie9. Familia-

jak i zabezpieczania praw kobiet. Przykładem tego

lizm jest neutralny dla tych kobiet, które dzieci nie mają,

typu działań jest połączenie stanowiska Pełnomocnika

za to najbardziej obciąża większość kobiet, które chcą

Rządu do Spraw Równego Traktowania z nowo stwo-

się realizować zarówno rodzinnie, jak i zawodowo.

rzonym stanowiskiem Pełnomocnika Rządu do Spraw

Elementem familializmu jest także wspieranie trady-

Społeczeństwa Obywatelskiego11. Podobnie należy

cyjnego modelu rodziny z mężczyzną jako jej głównym

rozpatrywać krytyczne uwagi dotyczące obowiązywania

żywicielem. Nie znaczy to przy tym, a przynajmniej nie

konwencji antyprzemocowej12 i postrzeganie jej jako

musi znaczyć, całkowitej rezygnacji z pracy, a jedynie

zagrożenia dla tradycyjnej polskiej rodziny13.

9 Anna Baranowska-Rataj, Anna Matysiak, The Causal Effects of the Number of Children on Female Employment – Do European Institutional
and Gender Conditions Matter, „Journal of Labor Research” 2016, Vol. 37, No 3, s. 343–67.
10 Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska, Przemoc ekonomiczna w związkach. Diagnoza zjawiska i dyskusja
o przeciwdziałaniu, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
11 Zob.: Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/pelnomocnik-rzadu-do-spraw-spoleczenstwaobywatelskiego-pelnomocnik-rzadu-do-spraw-rownego (dostęp 17 lutego 2017).
12 Zob. np. wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy sugerującego, by konwencji nie stosować: Prezydent: konwencji antyprzemocowej
nie stosować, LEX, 3 lutego 2017, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-konwencji-antyprzemocowej-nie-stosowac (dostęp
17 lutego 2017).
13 Zob. np. wpis na blogu Wojciecha Jasińskiego: Konwencja „antyprzemocowa” to uderzenie w polską rodzinę, Salon24, 6 lutego 2015,
http://wojciechjasinski.salon24.pl/630106,konwencja-antyprzemocowa-to-uderzenie-w-polska-rodzine (dostęp 17 lutego 2017).
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Jakiekolwiek zmiany obecnej sytuacji wymagałyby,

powierzania kluczowych funkcji – bardziej ryzykowny-

po pierwsze, jasnego określenia celu. Dokąd dążymy,

mi. Próby łączenia pełnego etatu w pracy zawodowej

jakie rodziny i postawy wspieramy i co jest optymalnym

z drugim etatem domowym napotykają na prozaiczną

wzorem rodziny? Czy chcemy rodziny partnerskiej, he-

barierę w postaci za krótkiej doby, i nawet różne formy

teroseksualnej, z dwójką dzieci i obojgiem pracujących

elastycznego zatrudnienia mogą nie rozwiązać sprawy.

rodziców? Jesteśmy otwarci na wspieranie rodzicielstwa

Zdecydowanie prościej byłoby balansować kobiecie

jako takiego w bardzo różnych konfiguracjach, w tym

pomiędzy obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi,

nieheteronormatywnych, czy może chcielibyśmy zmo-

gdyby częścią obowiązków domowych obciążyć męż-

dyfikowanej wersji tradycyjnego związku, z mężczyzną

czyznę14. Nie ma co się łudzić, że mężczyźni jako zbio-

jako głównym – niekoniecznie jedynym – żywicielem

rowość obciążą się sami, dlatego taka zmiana wymaga

rodziny i kobietą opiekującą się domem?

przedmiotowej polityki rodzinnej. Jednym ze sposobów

Po drugie, jakakolwiek wizja powinna uzyskać

byłoby przeznaczenie obecnej części urlopu rodziciel-

ponadpartyjną akceptację na drodze konsensusu, gdyż

skiego wyłącznie dla ojców, a tym samym wydłużenie

podobnie jak reforma edukacji czy emerytalna wymaga

obecnego urlopu ojcowskiego z dwóch tygodni do na

stabilności i długiej perspektywy. Stabilności tej nie

przykład dwóch miesięcy15.

gwarantują reformy monopartyjne. Praktyka jest wpraw-

Czy taka zmiana paradygmatu rodziny w kierunku

dzie inna i nikt o taki konsensus specjalnie się nie stara,

rodzicielstwa i bardziej partnerskich, a przez to rozmy-

ale to znaczy jedynie, że kluczowe reformy obecnych

tych ról płciowych jest w Polsce w najbliższym czasie

władz mogą nie mieć większego sensu.

możliwa? Moim zdaniem nie dziś, ale w nieco dłuższej

Zdecydowanie prościej byłoby balansować
kobiecie pomiędzy obowiązkami rodzinnymi
i zawodowymi, gdyby częścią obowiązków
domowych obciążyć mężczyznę
Po trzecie, z czysto praktycznego punktu widzenia

perspektywie już prędzej. Obecnie zbyt wiele kobiet

zdecydowanie taniej można w Polsce wprowadzić roz-

definiuje swoje poczucie własnej wartości poprzez suk-

wiązania na rzecz większego równouprawnienia, femini-

cesy swoich bliskich. Są mentalnymi spadkobierczyniami

zując mężczyzn, niż maskulinizując kobiety. Rozumiem

seniorek, które na zadawane przeze mnie pytanie: „Co

przez to nie pozbawianie mężczyzn atrybutów męskości,

dobrego wydarzyło się ostatnio w Pani życiu?”, odpo-

ale poszerzenie tradycyjnie pojmowanej roli mężczyzny

wiadają, że ich wnuczek czy córka dostali nową pracę,

o zadania zazwyczaj postrzegane jako kobiece.

podwyżkę, skończyli studia. Dom to ich przestrzeń,

W przypadku kobiet działania na rzecz podwyż-

w której odnoszą sukcesy i obawiają się utraty pełnej

szania świadczeń czy wydłużania urlopów związanych

nad nią kontroli, choć i to ulega stopniowej zmianie wraz

z opieką podwyższają barierę opłacalności wejścia

z pojawianiem się nowego modelu macierzyństwa16.

na rynek pracy, a z perspektywy pracodawcy czynią

Mężczyźni natomiast często swoją męskość definiują

inwestycje w kobietę – w postaci szkoleń, awansów,

poprzez władzę i pieniądze, co wymaga postawienia na

14 OECD, Walking the tightrope: Background brief on parents’ work-life balance across the stages of childhood, 2016.
15 Zob.: OECD, Parental leave: Where are the fathers? Policy Brief, 2016; Chris Clarke, Willem Adema, Valérie Frey, Paid Parental Leave,
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 19 November 2015.
16 Marta Olcoń-Kubicka, Rola Internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa, [w:] Być rodzicem we współczesnej Polsce.
Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, red. Małgorzata Sikorska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
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pierwszym miejscu pracy zawodowej, jak i posiadania

Na zakończenie stwierdzę, że współczesna polska

przynajmniej honorowego tytułu głowy domu. Większe

polityka rodzinna negatywnie wpływa na szanse kobiet

partnerstwo to osłabienie się na obu polach, a bycie za-

na rynku pracy i dyskryminuje kobiety. Stawiam też tezę,

angażowanym ojcem jest najłatwiejsze dla mężczyzn ze

że postawienie przez PiS na rodzinę, a nie jednostkę

stabilną sytuacją materialną i sukcesami zawodowymi17.

i rodzicielstwo, wzmocni model rodziny 2+1 jako najpeł-

W niedalekiej przyszłości kluczem do równo-

niej pozwalający realizować się kobietom na wszystkich

uprawnienia może się paradoksalnie okazać niepewna

polach życia codziennego. Niestety, główną osią debaty

sytuacja na rynku pracy. Pokolenie prekariatu może się

publicznej nie jest to, jak z tą dyskryminacją walczyć, ale

stać bardziej partnerskie niejako z przymusu, bo brak

czy mamy w ogóle do czynienia z jakąkolwiek dyskrymi-

stabilności życiowej utrudnia osadzenie się w tradycyj-

nacją.

nych rolach zarówno kobietom, jak i – w szczególności
– mężczyznom.

Osią sporu stało się bowiem rozumienie ról męskich
i kobiecych, jak i wizja rodziny oraz poniekąd filozoficz-

Nieco anegdotycznie chciałbym też rozwiać obawy:

nych podstaw całej polityki społecznej. Rozpatrywanie

wbrew tezom głoszonym przez „Newsweek” na pod-

przez polityków ugrupowania rządzącego jednego

stawie badań amerykańskich naukowców19 równiejsze

modelu rodziny w kategoriach porządku boskiego lub

dzielenie się obowiązkami domowymi nie wpływa

naturalnego skutecznie blokuje jakąkolwiek sensowną

negatywnie na życie seksualne par, a przynajmniej nie

dyskusję, a familializacja opieki nakłada na wszystkie

współcześnie. Wprawdzie związek taki wykazano, ale na

kobiety – nie tylko te, które się z takim porządkiem

podstawie wywiadów realizowanych w latach 1992–

zgadzają i go akceptują – funkcję opiekunki metaforycz-

1994. Nieco nowsze analizy, odwołujące się do danych

nego ogniska domowego. Najprostszym zaś sposobem

statystycznych z 2006 roku20, już tych wniosków nie

na wyjście z przypisywanej roli, jak i znalezienie czasu

potwierdzają; co więcej, równiejszy podział wiązał się

na odgrywanie pozostałych jest ograniczenie planów

też z większą deklarowaną przez badanych satysfakcją

prokreacyjnych. Stąd być może wysoka temperatura

z życia seksualnego. Co przy okazji jest też kamyczkiem

sporu o prawo wyboru w kwestii aborcji oraz dostęp do

do dyskusji, w jakim stopniu atrakcyjność seksualna

antykoncepcji jako jedne z podstawowych praw kobiet.

18

partnera jest zależna od czynników biologicznych,
a w jakim – od kulturowych.

17 Paweł Kubicki, Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, [w:] Być rodzicem we współczesnej Polsce…, dz. cyt.
18 Dorota Romanowska, Sprzątanie albo seks, Newsweek, 18 listopada 2016, http://www.newsweek.pl/nauka/aktywnosc-seksualnai-prace-domowe-w-zwiazku-newsweek-pl,artykuly,281117,1.html (dostęp 17 lutego 2017).
19 Sabino Kornrich, Julie Brines, Katrina Leupp, Egalitarianism, Housework, and Sexual Frequency in Marriage, „American Sociological
Review” 2013, Vol. 78, No 1, s. 26–50.
20 Daniel L. Carlson et. al., The Gendered Division of Housework and Couples’ Sexual Relationships: A Reexamination: Housework and Sex,
„Journal of Marriage and Family” 2016, Vol. 78, No 4, s. 975–995.

Paweł Kubicki – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
i magister socjologii (Uniwersytet Warszawski), adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH w Warszawie. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych,
zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym, oraz analizach poświęconych polityce publicznej. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami i seniorów, w tym Centrum Badań nad Niepełnosprawnościami.
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