
Ka ta rzy na An na Wal czyk -Ma tu szyk*

Po li ty ka rów no Êci płci 
Wspól no ty Eu ro pej skiej w kra jach 

o ró˝ nych wzo rach spo łecz nych ko biet 
– na przy kła dzie Pol ski i Nie miec

In te gra cja eu ro pej ska jest pro ce sem opar tym głów nie na pod sta wach
eko no micz nych i praw nych, cho cia˝ za mysł ujed no li ca nia i wdra ̋ a nia
usta wo daw stwa w po szcze gól nych paƒ stwach człon kow skich do ty ka cz´ -
sto tak ̋ e war stwy spo łecz nej i kul tu ro wej. Tak dzie je si´ w przy pad ku
po li ty ki, któ rej ce lem jest prze for mu ło wa nie za sta nych struk tur spo łecz -
nych, m.in. przez wal k´ z wszel kà dys kry mi na cjà. Przy kła dem jest roz -
wi ja na i pro pa go wa na przez Wspól no t´ po li ty ka rów no Êci płci (gen der
equ ali ty po li cy). Pod sta w´ in ge ren cji w t´ dzie dzi n´ ˝y cia sta no wi prze -
ko na nie o ist nie jà cej bez po Êred niej i po Êred niej dys kry mi na cji ko biet na
wie lu płasz czy znach spo łecz nych, a szcze gól nie w ˝y ciu pu blicz nym.1

Usta wo daw ca eu ro pej ski po dej mu je dzia ła nia ma jà ce na ce lu zmia n´
po ło ̋ e nia ko biet i eli mi na cj´ me cha ni zmów dys kry mi na cyj nych. Głów -
nym na rz´ dziem sà prze pi sy praw ne na po zio mie wspól no to we go pra -
wa pier wot ne go i wtór ne go oraz in ne roz wià za nia in sty tu cjo nal ne, pro -
gra my i stra te gie dzia ła nia. 

Po li ty ka rów no Êci płci in ge ru je jed nak we wzo ry oso bo we oraz ste -
reo ty py do ty czà ce ko bie ty i ro dzi ny za ko rze nio ne w spo łe czeƒ stwach eu -
ro pej skich. Za wzór oso bo wy dla da nej jed nost ki lub gru py uznaç mo˝ -
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na re al nà lub wy obra ̋ al nà po staç ludz kà, któ ra po win na byç lub fak -
tycz nie jest dla tej jed nost ki lub gru py przed mio tem aspi ra cji. WÊród
wzo rów oso bo wych wy ró˝ niç mo˝ na pro pa go wa ne w spo łe czeƒ stwie
przez po li ty ków lub me dia oraz ak cep to wa ne przez spo łe czeƒ stwo wzo -
ry ak cep to wa ne je dy nie wer bal nie i rze czy wi Êcie re ali zo wa ne.2 Po li ty ka
rów no Êci płci, pro pa gu jàc pew ne po sta wy i wzo ry do ty czà ce ko biet, pro -
po nu je te sa me roz wià za nia dla wszyst kich spo łecz no Êci eu ro pej skich.
Tym cza sem funk cjo nu jà ce w po szcze gól nych kra jach wzo ry oso bo we nie
tyl ko ró˝ nià si´ od sie bie, ale nie ko niecz nie po kry wa jà z ide ami po pu la -
ry zo wa ny mi przez Wspól no t´. Na ró˝ ni ce mi´ dzy po szcze gól ny mi paƒ -
stwa mi człon kow ski mi wpły wa jà czyn ni ki kul tu ro we, so cjo eko no micz ne
i po li tycz ne. Prze ja wem tych ró˝ nic jest, obok sy tu acji ko biet w po szcze -
gól nych dzie dzi nach ˝y cia, tak ̋ e ja koÊç roz wià zaƒ praw nych i po li tycz -
nych pro po no wa nych przez po szcze gól ne kra je w za kre sie re ali za cji za -
sa dy rów no Êci płci. Ak cep ta cja czy dez apro ba ta dla roz wià zaƒ przy j´ tych
w po li ty ce rów no Êci płci za le ̋ à w du ̋ ej mie rze od te go, w ja kim stop -
niu da jà si´ one po go dziç z funk cjo nu jà cy mi w da nym kra ju wzo ra mi
ko bie cy mi. Klu czem do suk ce su wy da je si´ wyj Êcie na prze ciw owym wzo -
rom w po szcze gól nych paƒ stwach oraz uwzgl´d nie nie ich w po dej mo -
wa nych dzia ła niach na wszyst kich szcze blach. O tym, jak ˝mud ny jest
to pro ces, Êwiad czy fakt, ˝e nie zwy kle trud no zna leêç wspól ny mia now -
nik dla wzo rów ko bie cych funk cjo nu jà cych w po szcze gól nych kra jach,
zwłasz cza w przy pad ku sta rych i no wych paƒstw człon kow skich, mi mo
przy na le˝ no Êci do te go sa me go kr´ gu cy wi li za cji za chod niej.

Pro ces wdra ̋ a nia po li ty ki rów no Êci płci prze bie ga za tem od mien nie
w kra jach o ró˝ nych wzo rach spo łecz nych ko biet, na przy kład w Re pu -
bli ce Fe de ral nej Nie miec i w Pol sce. To nie tyl ko paƒ stwa o in nych uwa -
run ko wa niach hi sto rycz nych, so cjo eko no micz nych i po li tycz nych, lecz
tak ̋ e przed sta wi cie le sta rych i no wych paƒstw człon kow skich Unii Eu -
ro pej skiej. W sta rych im ple men ta cj´ wspól no to wej po li ty ki rów no Êci płci
roz po cz´ to po nad 40 lat wcze Êniej ni˝ w kra jach, któ re do ko na ły ak ce -
sji do pie ro w 2004 r. Człon ko wie za ło ̋ y cie le sa mi ak tyw nie two rzy li po -
li ty k´ rów no Êci płci. Na to miast w no wych paƒ stwach człon kow skich a˝
do 1989 r. spo łe czeƒ stwa od gro dzo ne by ły od no wych tren dów glo ba li -
za cyj nych i no wo cze snych idei rów no Êci płci. Te czyn ni ki spra wi ły, ˝e
przy pa dek nie miec ki jest od mien ny od pol skie go.
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Ewo lu cja po li ty ki rów no Êci płci

Obec ny kształt pro po no wa nej przez Wspól no t´ po li ty ki rów no Êci płci
jest efek tem zmia ny po dej Êcia do zja wi ska dys kry mi na cji ko biet i rów -
no Êci płci, co po cià gn´ ło za so bà prze for mu ło wa nie spo so bów dzia ła nia.
Stop nio wo re gu la cja mi praw ny mi za cz´ to obej mo waç co raz licz niej sze
dzie dzi ny ̋ y cia. Wo bec nie wiel kiej sku tecz no Êci prze pi sów praw nych za -
pro po no wa no tak ̋ e wie le Êrod ków uzu peł nia jà cych, któ rych ce lem by -
ło bez po Êred nie do tar cie do opi nii pu blicz nej w po szcze gól nych paƒ -
stwach człon kow skich. Roz wój po li ty ki rów no Êci płci do pro wa dził rów nie˝
do wy kry sta li zo wa nia si´ wzo rów spo łecz nych do ty czà cych ko biet, pro -
pa go wa nych w roz wià za niach przy j´ tych przez eu ro pej skie go usta wo daw -
c´. Prze ciw dzia ła nie dys kry mi na cji ze wzgl´ du na płeç, zmia na do tych -
cza so we go po ło ̋ e nia ko biet w spo łe czeƒ stwie oraz edu ka cja
spo łe czeƒstw w za kre sie idei rów no Êci płci sta ły si´ wkrót ce jed nym z naj -
wa˝ niej szych ob sza rów dzia ła nia Wspól no ty. Ana li zu jàc pro ces kształ to -
wa nia si´ po li ty ki rów no Êci płci, mo˝ na wy ró˝ niç trzy na st´ pu jà ce po so -
bie eta py: rów ne trak to wa nie ko biet i m´˝ czyzn na ryn ku pra cy, rów noÊç
szans ko biet i m´˝ czyzn oraz za sa d´ Gen der Ma in stre aming.3

W pierw szym eta pie re ali za cji po li ty ki rów no Êci płci za prze jaw dys -
kry mi na cji uzna no sy tu acj´ ko biet na ryn ku pra cy. Prze pro wa dzo ne
w tym okre sie ba da nia ja sno wska zy wa ły sła bà ak ty wi za cj´ za wo do wà
ko biet, ich mniej sze za rob ki oraz fakt, ̋ e ko bie ty wy ko ny wa ły nie mal wy -
łàcz nie ma ło pre sti ̋ o we pra ce i zaj mo wa ły ni˝ sze ni˝ m´˝ czyê ni sta no -
wi ska. Re ali za cja idei rów no Êci mia ła po le gaç na znie sie niu wszel kich
form dys kry mi na cji po Êred niej i bez po Êred niej na ryn ku pra cy, a gwa -
ran to waç ich eli mi na cj´ mia ły tyl ko ak ty praw ne. By ła to pró ba od gór -
ne go ure gu lo wa nia pew ne go wy cin ka rze czy wi sto Êci, bez wni ka nia
w spo łecz ne i kul tu ro we przy czy ny gor szej po zy cji ko biet w spo łe czeƒ -
stwach eu ro pej skich.4 Za sa da rów no Êci płci zna la zła wpraw dzie swo je
miej sce w pier wot nym i wtór nym pra wo daw stwie wspól no to wym,5 ale
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nie by ła w peł ni re spek to wa na w po szcze gól nych paƒ stwach człon kow -
skich. Pro pa go wa na rów noÊç mi´ dzy ko bie ta mi i m´˝ czy zna mi na ryn -
ku pra cy sta n´ ła w sprzecz no Êci z funk cjo nu jà cy mi wzo ra mi ko bie cy mi.
Sku tecz noÊç po dej mo wa nych dzia łaƒ oka za ła si´ ni kła, co skło ni ło twór -
ców po li ty ki do po szu ki wa nia przy czyn dys kry mi na cji po za ryn kiem pra -
cy. Od wo ła no si´ do ro dzi ny i edu ka cji, ja ko głów nych czyn ni ków w pro -
ce sie so cja li za cji jed nost ki. Na wo kan dzie po ja wi ła si´ ka te go ria płci
kul tu ro wej – gen der.6

Dru gi etap roz wo ju po li ty ki rów no Êci płci cha rak te ry zo wał si´ roz -
sze rze niem po dej Êcia do re ali za cji za sa dy rów no Êci płci przez wpro wa -
dze nie dru gie go fi la ru – po li ty ki rów nych szans, a za tem uzu peł nie niem
nie do koƒ ca sku tecz nych in stru men tów praw nych dzia ła nia mi po za -
praw ny mi, tzw. pro gra ma mi dzia ła nia. Ini cja ty wy te, np. ak cje pro mo -
cyj ne i de ba ty, mo gły do trzeç bez po Êred nio do eu ro pej skiej opi nii pu -
blicz nej i zmu siç jà do re flek sji. Dà ̋ o no do zmia ny ste reo ty pów
do ty czà cych ko biet i zwi´k sze nia Êwia do mo Êci wÊród nich sa mych. Zde -
cy do wa no si´ rów nie˝ na utwo rze nie spe cja li stycz nych in sty tu cji mo ni -
to ru jà cych po li ty k´ rów no Êci płci, wspie ra nie or ga ni za cji po za rzà do wych
oraz pró b´ ko or dy na cji dzia łaƒ na wszyst kich szcze blach wspól no to wych.
Nie na le ̋ y za po mi naç jed nak, ˝e przed mio tem za in te re so wa nia usta -
wo daw cy po zo sta ły na dal głów nie kwe stie zwià za ne z ryn kiem pra cy i za -
bez pie cze niem spo łecz nym. Cià gle jesz cze bra ko wa ło spój nej, kom plek -
so wej stra te gii dzia ła nia.

Dys ku sja we Wspól no cie na te mat ko niecz no Êci dal sze go prze for -
mu ło wa nia dzia łaƒ ma jà cych na ce lu re ali za cj´ za sa dy rów no Êci płci
zbiegła si´ w cza sie z ana lo gicz ny mi ini cja ty wa mi mi´ dzy na ro do wy mi,
z któ rych naj wa˝ niej szà by ła IV Âwia to wa Kon fe ren cja Na ro dów Zjed -
no czo nych w Spra wach Ko biet – Pe kin ’95. Na niej zde cy do wa no o włà -
cze niu spo łecz no -kul tu ro wej per spek ty wy płci do za sad ni cze go nur tu
dzia łaƒ ONZ. Za sa d´ t´ okre Êlo no mia nem Gen der Ma in stre aming. Od
te go mo men tu sta ła si´ ona tak ̋ e jed nym z ele men tów ka no nu wspól -
no to we go. Ozna cza, ˝e Wspól no ta uwzgl´d nia pro ble ma ty k´ płci we
wszyst kich stra te giach i dzia ła niach po li tycz nych, po czàw szy od eta pu
pla no wa nia przez wdra ̋ a nie i mo ni to ro wa nie a˝ do oce ny. ˚a den pro -
jekt, akt praw ny ani dzia ła nie nie mo gà przy czy niaç si´ do bez po Êred -
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patrz: B. Szac ka, Wpro wa dze nie do so cjo lo gii, Ofi cy na Na uko wa, War sza wa 2003, s. 357.



niej lub po Êred niej dys kry mi na cji ko biet. Wspól no ta bie rze tak ̋ e pod
uwa g´ ró˝ ni ce w wa run kach i szan sach ̋ y cio wych ko biet oraz m´˝ czyzn,
i na tej pod sta wie do pusz cza dzia ła nia po zy tyw ne. Ak tyw noÊç Wspól no -
ty ma jà ca na ce lu wdra ̋ a nie oma wia nej za sa dy obej mu je nie tyl ko kwe -
stie zwià za ne z ryn kiem pra cy, lecz tak ̋ e z kształ ce niem ogól nym i za -
wo do wym ko biet, prze ciw dzia ła niem prze mo cy wo bec nich i han dlo wi
ludê mi. Po nad to ak tyw noÊç Wspól no ty zwià za na jest z dia gno zo wa niem
sy tu acji ko biet we wszyst kich ob sza rach ˝y cia pu blicz ne go oraz
z uwzgl´d nie niem za sa dy rów no Êci szans w po li ty ce per so nal nej Wspól -
no ty.7

Zmia na prio ry te tów i spo so bów dzia ła nia oraz uwzgl´d nie nie per -
spek ty wy spo łecz no -kul tu ro wej przy czy ni ły si´ do wy kry sta li zo wa nia
w po li ty ce rów no Êci płci wzo rów ko bie cych, któ re ja ko wzo ry pro pa go -
wa ne ma jà do pro wa dziç do po pra wy sy tu acji ko biet w spo łe czeƒ stwie
oraz re ali zo waç za sa d´ rów no Êci płci.

Ja kie wzo ry ko bie ce pro pa gu je obec na po li ty ka rów no Êci płci?
Pierw szy to ko bie ta ak tyw nie uczest ni czà ca w ˝y ciu pu blicz nym i za -
wo do wym, a za tem ko bie ta w sfe rze wła dzy – do me nie za re zer wo wa -
nej do tych czas dla m´˝ czyzn. Wspól no ta pro po nu je peł nà rów noÊç płci
w ˝y ciu pu blicz nym, czy li pa ry te to we uczest nic two ko biet i m´˝ czyzn
w gre miach de cy zyj nych, rów ne wa run ki na ryn ku pra cy, w ubez pie -
cze niu spo łecz nym i do st´ pie do wszel kich form edu ka cji oraz szko le -
nia. Mó wiàc o rów no Êci w pra wo daw stwie wspól no to wym, na le ̋ y roz -
ró˝ niç dwa jej aspek ty, a mia no wi cie: rów ne trak to wa nie ko biet
i m´˝ czyzn oraz rów noÊç szans. Pierw szy im pli ku je rów noÊç wo bec pra -
wa, dru gi zaÊ – rów noÊç mo˝ li wo Êci.8 Rów noÊç wo bec pra wa ma cha -
rak ter ma te rial ny, co ozna cza mo˝ li woÊç od mien ne go trak to wa nia jed -
no stek w za le˝ no Êci od te go, w ja kiej gru pie da na jed nost ka si´ znaj du je
i czy ta gru pa by ła w prze szło Êci dys kry mi no wa na.9 Po dej Êcie ma te rial -
ne po zwa la na od st´p stwo od rów no Êci nu me rycz nej płci i wpro wa dze -
nie dzia łaƒ po zy tyw nych do kra jo wych sys te mów po li ty ki spo łecz nej
w ce lu zwi´k sze nia szans ko biet, np. na ro dzi mych ryn kach pra cy. Rów -
noÊç szans prze ja wia si´ na to miast w pro gra mach dzia ła nia i ak cjach
po zy tyw nych obej mu jà cych m.in. pro mo cj´ part ner skie go mo de lu ro -
dzi ny przez edu ka cj´ i kształ to wa nie Êwia do mo Êci spo łecz nej w ce lu peł -
nej in te gra cji ko biet na ryn ku pra cy. Pra wo daw stwo, dzia ła nia po zy tyw -
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ne oraz in ne przed si´ wzi´ cia ma jà za tem zni we lo waç ró˝ ni ce wy ni ka -
jà ce z bio lo gicz nych de ter mi nan tów płci, czy li głów nie z ma cie rzyƒ stwa,
oraz ze ste reo ty pów okre Êla jà cych ko bie t´ ja ko isto t´ słab szà od m´˝ -
czy zny.

Wspól no ta pro po nu je tak ̋ e ko lej ny wzór – ko bie ty w zwiàz ku part -
ner skim. W ro dzi nie part ner skiej ist nie je de mo kra tycz ny mo del spra -
wo wa nia wła dzy oraz obo wià zu je wspól na od po wie dzial noÊç za zwià zek.
Ko bie ta i m´˝ czy zna ma jà rów ne pra wa i mo˝ li wo Êci de cy do wa nia
o zwiàz ku. Ta ki mo del po dzia łu wła dzy stoi w sprzecz no Êci z mo de lem
tra dy cyj nym, funk cjo nu jà cym w ro dzi nie pa triar chal nej, gdzie to m´˝ -
czy zna jest gło wà do mu i po dej mu je de cy zje w spra wach ca łej ro dzi ny,
˝o na na to miast jest pod po rzàd ko wa na, za le˝ na eko no micz nie i spo łecz -
nie. Ko lej na ce cha ro dzi ny part ner skiej to zmia na ról i za daƒ mał ̋ on -
ków. W zwiàz ku part ner skim ro le i za da nia sà ne go cjo wa ne, do sto so wy -
wa ne do oko licz no Êci i oso bo wo Êci oraz po trzeb part ne rów, któ rzy
po ma ga jà so bie na wza jem, zwy kle obo je utrzy mu jà ro dzi n´ oraz wspól -
nie zaj mu jà si´ go spo dar stwem do mo wym i wy cho wy wa niem dzie ci.10

Cho dzi o rów ny po dział obo wiàz ków do mo wych mi´ dzy mał ̋ on ków oraz
mo˝ li woÊç prze j´ cia przez oj ca cz´ Êci za daƒ zwià za nych z wy cho wy wa -
niem dzie ci, np. bra nia urlo pów wy cho waw czych. Mo del part ner ski prze -
ciw sta wia si´ tra dy cyj ne mu, w któ rym ci´ ̋ ar obo wiàz ków do mo wych spo -
czy wa na ko bie cie, w zwiàz ku z czym mu si ona zre zy gno waç z pra cy
za wo do wej i byç za le˝ nà od mał ̋ on ka.11

Oba wzo ry, in ge ru jàc w sfe r´ pry wat nà i pu blicz nà, wza jem nie si´
uzu peł nia jà. Ich wpro wa dza niu to wa rzy szy kam pa nia na rzecz zmia ny
licz nych ste reo ty pów do ty czà cych ko biet, któ re sà przy czy nà dys kry mi -
na cji. Owe ste reo ty py po wo du jà, ̋ e ko bie ty cz´ sto sa me nie wie rzà w swo -
je mo˝ li wo Êci i ukry wa jà aspi ra cje, a m´˝ czyê ni nie chcà ich do pusz -
czaç do sfe ry zwià za nej z wła dzà. Zmia na ste reo ty pów jest trud na, ale
mo˝ li wa dzi´ ki no wo cze snym pro gra mom edu ka cyj nym oraz kam pa niom
me dial nym, któ re wy wo łu jà de ba ty spo łecz ne na te mat po zy cji ko biet
w spo łe czeƒ stwie.

Po tej krót kiej ana li zie pro pa go wa nych wzo rów spo łecz nych na su wa
si´ py ta nie, na ile wzo ry wspól no to we zga dza jà si´ z funk cjo nu jà cy mi
w Niem czech i w Pol sce? 
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Na uko we Scho lar, War sza wa 2004, s. 184.



Wzo ry spo łecz ne ko biet wy st´ pu jà ce w Niem czech
a po li ty ka rów no Êci płci

Kształt funk cjo nu jà cych obec nie w spo łe czeƒ stwie nie miec kim wzo -
rów ko bie cych jest wy ni kiem wie lu uwa run ko waƒ o cha rak te rze hi sto -
rycz nym i so cjo eko no micz nym. Szcze gól nie wa˝ ne w tej kwe stii oka za -
ły si´ wy da rze nia hi sto rii naj now szej. Re pu bli ka Fe de ral na Nie miec ja ko
paƒ stwo człon kow skie Wspól not Eu ro pej skich ak tyw nie uczest ni czy ła
w pro ce sie two rze nia wie lu re gu la cji praw nych oraz roz wià zaƒ in sty tu -
cjo nal nych z za kre su po li ty ki rów no Êci płci. By ła rów nie˝ zo bli go wa na
do prze strze ga nia przy j´ tych zo bo wià zaƒ. Jed no cze Ênie spo łe czeƒ stwo
nie miec kie pod le ga ło pro ce som glo ba li za cyj nym i zmia nom, ja kie do ko -
na ły si´ w II po ło wie XX w.; wy star czy wspo mnieç re wol t´ z 1968 r. Przyj -
mo wa ne re gu la cje i zmia ny by ły za tem nie jed no krot nie re zul ta tem od -
dol nych ru chów spo łecz nych. Pod kre Êliç na le ̋ y rów nie˝ wpływ
spe cy ficz nej sy tu acji, w ja kiej zna la zły si´ Niem cy po II woj nie Êwia to -
wej, co prze ja wia ło si´ w pod kre Êla niu zna cze nia praw czło wie ka. Aspek -
ty te mia ły du ̋ y wpływ na wy so kà ja koÊç roz wià zaƒ in sty tu cjo nal nych
w za kre sie pro pa go wa nia idei rów no Êci płci oraz na kształ to wa nie si´
wzo rów spo łecz nych ko biet.

Na kształt współ cze snych wzo rów ko bie cych w Niem czech wpływ
mia ły tak ̋ e czyn ni ki hi sto rycz ne. Nie wàt pli wie wa˝ nà ro l´ ode grał pro -
te stan tyzm, któ ry swo jà po chwa łà ety ki pra cy sprzy jał roz po czy na jà cej
si´ in du stria li za cji i spo wo do wał przy naj mniej cz´ Êcio we wy cho dze nie
ko biet po za sfe r´ go spo dar stwa do mo we go.12 Sy tu acja ta przy czy ni ła si´
do po wsta nia ru chu fe mi ni stycz ne go pierw szej fa li, któ re go efek tem by -
ło wkro cze nie ko biet w sfe r´ pu blicz nà. Ak tyw noÊç ta wkrót ce zo sta ła
do pew ne go stop nia wy tłu mio na przez na ro do wy so cja lizm. Ide olo gia to -
ta li tar na spro wa dzi ła ma cie rzyƒ stwo do ran gi na ro do we go obo wiàz ku
i za szczy tu, mat ki otrzy my wa ły od zna cze nia paƒ stwo we, a ów cze sne me -
dia wy chwa la ły ich po sta w´. Stra te gia po li ty ki ro dzin nej III Rze szy wo -
bec ko biet po le ga ła nie ty le na „wy py cha niu” z ryn ku pra cy za po mo cà
in stru men tów praw nych, ile na pod kre Êla niu ich zna cze nia w bu do wa -
niu sil ne go na ro du przez ro dze nie dzie ci i ich wła Êci we wy cho wy wa nie.13
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12 Ma to od zwier cie dle nie tak ̋ e obec nie. Współ cze sne ba da nia mi´ dzy kul tu ro we wska -
zu jà zwi´k szo nà ak tyw noÊç ko biet w ˝y ciu pu blicz nym w kra jach pro te stanc kich w sto -
sun ku do ka to lic kich. Sze rzej na ten te mat w: O.Bar bur ska, op.cit. 

13 M.Opiel ka, Fa mi lie und Be ruf. Eine deut sche Ge schich te, http://www.bpb.de/
publika tio nen/98DK3M,1,0,Fa mi lie_und_Be ruf_Eine_deut sche_Ge schich te.html,
20.04.2006. 



Du ̋ a, tra dy cyj na ro dzi na jesz cze po II woj nie Êwia to wej by ła przed -
mio tem dà ̋ eƒ zna czà cej cz´ Êci spo łe czeƒ stwa za chod nio nie miec kie -
go. W la tach 50. po li ty cy wy szli na prze ciw tren dom spo łecz nym i roz -
po cz´ li wpro wa dza nie wie lu przy wi le jów so cjal nych, któ re de fac to mia ły
umo˝ li wiç ko bie cie by cie mat kà i ˝o nà. Licz ne za sił ki i do dat ki ugrun -
to wa ły funk cjo no wa nie ro dzi ny tra dy cyj nej, w któ rej je dy nie oj ciec był
czyn ny za wo do wo, mat ka na to miast „wy pchni´ ta” zo sta ła po za sfe r´
publicz nà.14

Sy tu acja zmie ni ła si´ dia me tral nie na prze ło mie lat 60. i 70. XX w.,
kie dy w cza sie wzmo ̋ o nych ru chów spo łecz nych do gło su do szedł fe -
mi nizm dru giej fa li. Do ma gał si´ on m.in. zmia ny sta tu su ko biet, rów -
no Êci praw po li tycz nych i pra cow ni czych, wy zwo le nia z tra dy cyj ne go pod -
po rzàd ko wa nia, włà cze nia pro ble mu dys kry mi na cji ko biet do pro gra mów
na ucza nia oraz prze ciw dzia ła nia prze mo cy wo bec nich. Ruch wal czył
tak ̋ e o zmia n´ oby cza jów i oba le nie ste reo ty pów zwià za nych z płcià.15

UÊwia do mie nie so bie zja wi ska dys kry mi na cji ko biet oraz pod j´ cie wal ki
o zmia n´ sy tu acji sta no wi ło prze ło mo wy mo ment dla trans for ma cji nie -
miec kie go spo łe czeƒ stwa. Pod wa ̋ e nie tra dy cyj ne go mo de lu ro dzi ny, swo -
bo da sek su al na i osła bie nie au to ry te tów po cià gn´ ły za so bà wzrost to le -
ran cji wo bec co raz cz´st szych roz wo dów oraz spad ku licz by za wie ra nych
mał ̋ eƒstw.16 Pew ne mu prze for mu ło wa niu ule gły funk cjo nu jà ce do tych -
czas wzo ry spo łecz ne, zwłasz cza do ty czà ce ko biet i ro dzi ny. Po ja wi ła si´
no wa gru pa spo łecz na okre Êla na mia nem sin gles – osób ˝y jà cych Êwia -
do mie sa mot nie oraz nie an ga ̋ u jà cych si´ w sta łe zwiàz ki, lecz w zwiàz -
ki ty pu li ving apart to ge ther po le ga jà ce na pro wa dze niu osob nych go -
spo darstw do mo wych.17 W spo łe czeƒ stwie nie miec kim po ja wił si´ no wy
trend. Wy wo łał go czyn nik okre Êla ny przez Ulri cha Bec ka mia nem im -
pul su in dy wi du ali za cyj ne go, na któ ry skła da ła si´ m.in. zmia na po ło ̋ e -
nia ko biet w spo łe czeƒ stwie. Beck uzna je go za po czà tek no we go spo -
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14 Bun de smi ni ste rium für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend, Ge schich te des Mi -
ni ste riums, http://www.bmfsfj.de/Ka te go rien/Mi ni ste rium/ge schich te.html, 5.05.2006. 

15 E.Ma li now ska, Fe mi nizm eu ro pej ski. De mo kra cja pa ry te to wa a pol ski ruch ko bie -
cy. So cjo lo gicz na ana li za wal ki o rów no upraw nie nie płci, Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Łódz kie go, Łódê 2002, s. 53–54.

16 W RFN licz ba za wie ra nych mał ̋ eƒstw spa dła z 750 450 w 1950 r. do 421 600
w 1997. Zja wi sku te mu to wa rzy szył wzrost licz by roz wo dów z 84 740 w 1950 r. do 152 798
w 1996. Wi´ cej na ten te mat w: F.J.Flo ren, So zial Wan del in Deutsch land, Ver lag Fer -
di nand Schöningh, Pa de borm 1999.

17 Po 1950 r. za ob ser wo waç mo˝ na w RFN gwał tow ny wzrost licz by jed no oso bo wych
go spo darstw do mo wych. Przy kła do wo w 1950 r. by ło ich 2,85 mln (w tym w prze wa ̋ a -
jà cej wi´k szo Êci wÊród osób po 29 r. ˝y cia), a w 1993 r. ju˝ 10,41 mln (naj wi´ cej wÊród
25–44-lat ków). Po da j´ za: ibi dem, s. 88.



so bu uspo łecz nie nia, ro dzaj „zmia ny kształ tu” czy „zmia ny ka te go rial -
nej” w sto sun kach jed nost ki i spo łe czeƒ stwa.18

Efek tem in dy wi du ali za cji i uryn ko wie nia ˝y cia ro dzin ne go w Niem -
czech sta ła si´ wr´cz ma so wa ak ty wi za cja za wo do wa nie miec kich ko -
biet. We dług ra por tu rzà do we go z 2002 r. nie mal 80 proc. ko biet w Niem -
czech by ło czyn nych za wo do wo, sto pieƒ ak tyw no Êci za wo do wej m´˝ czyzn
wy no sił na to miast 84 proc. Wy so kà ak tyw noÊç za wo do wà wy ka zu jà rów -
nie˝ mat ki (ogól nie 64,4 proc.), za rów no sa mot nie wy cho wu jà ce dzie ci
(64,4 proc.), jak za m´˝ ne (63,5 proc.). Pro gno zu je si´, ˝e do ro ku 2010
licz ba ta b´ dzie w dal szym cià gu wzra staç. Oko ło 80 proc. czyn nych za -
wo do wo ko biet pra cu je w sek to rze usłu go wym, ale li sta za wo dów wy ko -
ny wa nych przez nie miec kie ko bie ty od lat po zo sta je nie zmie nio na. To
głów nie za wo dy nie wy ma ga jà ce wy so kich kwa li fi ka cji i nie da jà ce per -
spek tyw zro bie nia ka rie ry za wo do wej. Ko bie ty sà za tem pra cow ni ca mi
biu ro wy mi, sprze daw czy nia mi, pie l´ gniar ka mi. Du ̋ o mniej zna leêç ich
mo˝ na wÊród przed sta wi cie li wol nych za wo dów oraz za wo dów tech nicz -
nych: in ̋ y nie rów, che mi ków, ma te ma ty ków itp. Zaj mo wa nie ni˝ szych
sta no wisk, wy ko ny wa nie mniej od po wie dzial nych za daƒ oraz ko niecz -
noÊç prze rwa nia ka rie ry na sku tek ma cie rzyƒ stwa spra wia jà, ˝e ko bie -
ty w Niem czech za ra bia jà mniej ni˝ m´˝ czyê ni. Cho cia˝ dys pro por cja
mi´ dzy za rob ka mi przed sta wi cie li obu płci sys te ma tycz nie ma le je, i tak
w 2002 r. ko bie ty otrzy my wa ły tyl ko 74,1 proc. wy na gro dze nia m´˝ czyzn
za t´ samà pra c´ lub prac´ ta kiej sa mej war to Êci.19

Ba da nia po ka zu jà tak ̋ e, ˝e w oczach spo łe czeƒ stwa nie miec kie go
na ko bie tach spo czy wa głów na od po wie dzial noÊç za ro dzi n´. One sa me
czu jà si´ zo bo wià za ne po Êwi´ ciç cz´Êç swo jej ka rie ry za wo do wej i speł -
niç si´ ja ko mat ka i ˝o na. 

Po dob nie kształ tu je si´ sy tu acja w Êwie cie po li ty ki. W 2003 r. w nie -
miec kim par la men cie wÊród 603 po słów by ło 198 ko biet (32,8 proc.),
a wi´c naj wi´ cej w hi sto rii kra ju. Z ko lei w rzà dzie z 2004 r., obej mu jà -
cym 15 mi ni sterstw, by ły czte ry ko bie ty, rów nie˝ naj wi´ cej w hi sto rii.20 Pew -
nym no vum, a mo ̋ e od st´p stwem od tej re gu ły, jest po wie rze nie funk cji
sze fa CDU i kanc le rza Nie miec An ge li Mer kel. Bli ska po dob ne go suk ce -
su by ła kan dy dat ka SPD na sta no wi sko pre zy den ta Nie miec Ge sin ne
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18 Por.: U.Beck, op.cit.
19 Bun de smi ni ste rium für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend, „Frau en in Deutsch -

land. Von der Frau en - zur Gle ich stel lung spo li tik” http://www.bmfsfj.de/Re dak tionBM -
FSFJ/Bro schu eren stel le/Pdf -An la gen/Frau en -in -Deutsch land,pro per ty=pdf,be re ich
=,rwb=true.pdf, 3.05.2006.

20 Ibi dem.



Schwan, choç jej po ra˝ ka wy da je si´ mieç pod ło ̋ e je dy nie po li tycz ne, bo
sta no wi sko to ob sa dza ne jest gło sa mi po słów obu izb par la men tu nie miec -
kie go. Da ne sta ty stycz ne z 2003 r. po da jà, ˝e a˝ 15 mln Nie mek an ga ̋ u -
je si´ w dzia łal noÊç o cha rak te rze po li tycz nym i spo łecz nym. Ge ne ral na
za sa da jest jed nak ta ka, ˝e im wy˝ sze, bar dziej od po wie dzial ne sta no wi -
sko w sfe rze pu blicz nej, tym rza dziej zaj mu je je ko bie ta.21

Ma jàc na uwa dze tło so cjo lo gicz no -hi sto rycz ne oraz współ cze snà sy -
tu acj´, war to za sta no wiç si´, ja kie wzo ry spo łecz ne do ty czà ce ko biet sà
ak cep to wa ne, a ja kie re ali zo wa ne w spo łe czeƒ stwie nie miec kim w sfe -
rze pu blicz nej i ro dzin nej? W sfe rze pu blicz nej naj le piej przed sta wia jà
si´ da ne do ty czà ce wzro stu ak tyw no Êci za wo do wej ko biet. Wzór ko bie -
ty ak tyw nie uczest ni czà cej w ˝y ciu pu blicz nym i za wo do wym zo stał
zatem za ak cep to wa ny. Szcze gó ło wa ana li za sy tu acji na ryn ku pra cy wska -
zu je jed nak, ˝e nie jest on w peł ni re ali zo wa ny, bo ko biet na kie row ni -
czych sta no wi skach, w gre miach de cy zyj nych na dal spo ty ka si´ sto sun -
ko wo nie wie le, a ich za rob ki ro snà wol niej ni˝ za rob ki m´˝ czyzn.
Po dob nie wy glà da sy tu acja w Êwie cie po li ty ki, gdzie ko bie ty w ran dze
mi ni strów lub se kre ta rzy sta nu sta no wià na dal mniej szoÊç.

Ak cep ta cja ko lej ne go wzo ru – ko bie ty w zwiàz ku part ner skim – czy -
li de fac to zmia ny do tych cza so we go mo de lu ro dzi ny, to kwe stia bar dziej
skom pli ko wa na. Z jed nej stro ny w RFN ma my do czy nie nia z nie zwy -
kle sil nà in dy wi du ali za cjà, cze go na st´p stwem jest od cho dze nie od ro -
dzi ny i pro wa dze nie jed no oso bo wych go spo darstw do mo wych, z dru giej
– wie le ko biet wcià˝ de cy du je si´, chcàc spro staç ocze ki wa niom spo -
łecz nym, na prze rwa nie ka rie ry lub pod j´ cie pra cy w nie peł nym wy mia -
rze go dzin na czas wy cho wy wa nia dziec ka. Cià gle bo wiem nie zwy kle sil -
ne jest tra dy cyj ne po strze ga nie ro li, ja kà ko bie ta ma peł niç
w spo łe czeƒ stwie, na dal na niej spo czy wa ci´ ̋ ar dba nia o ro dzi n´ i wy -
cho wy wa nia dzie ci. W per spek ty wie peł ne go uczest nic twa ko biet w sfe -
rze pu blicz nej upo wszech nie nie part ner skie go mo de lu ro dzi ny wy da je
si´ nie mo˝ li we do pó ty, do pó ki nie doj dzie do prze for mu ło wa nia tra dy -
cyj nych wzo rów przy pi su jà cych ko bie tom ro l´ mat ki i opie kun ki ogni -
ska do mo we go.

Wy da je si´ za tem, ˝e ra cj´ ma Beck, twier dzàc, i˝ zmia ny po zo sta -
jà ra czej na pa pie rze i w Êwia do mo Êci spo łe czeƒ stwa, na to miast du ̋ o
trud niej o ich re ali za cj´. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e wzo ry ak cep to wa ne
w Niem czech nie po kry wa jà si´ z re ali zo wa ny mi, na po ty ka jà bo wiem
ba rie r´ w po sta ci gł´ bo ko za ko rze nio nych prze ko naƒ oraz wzo rów tra -
dy cyj nych.
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Czy za tem wzo ry ko bie ce we współ cze snym spo łe czeƒ stwie nie miec -
kim od po wia da jà pro pa go wa nym przez Wspól no t´? Po rów nu jàc pro pa -
go wa ny wzór ko bie ty ak tyw nie uczest ni czà cej w ˝y ciu pu blicz nym i za -
wo do wym z sy tu acjà w RFN, mo˝ na za uwa ̋ yç, ̋ e jest ak cep to wa ny wÊród
elit rzà do wych i w spo łe czeƒ stwie, a tak ̋ e re ali zo wa ny na po zio mie pra -
wo daw stwa nie miec kie go, o czym Êwiad czy wy so ki sto pieƒ im ple men ta -
cji re gu la cji wspól no to wych oraz wdra ̋ a nie za sa dy Gen der Ma in stre -
aming. Za le ce nia Wspól no ty prze nie sio ne zo sta ły na szcze bel
in sty tu cjo nal ny, Mi ni ster stwo ds. Ro dzi ny, Eme ry tów, Ko biet i Mło dzie ̋ y
jest spraw nà in sty tu cjà paƒ stwo wà mo ni to ru jà cà oraz ini cju jà cà re ali za -
cj´ po li ty ki rów no Êci płci. Po dob nie spraw nie dzia ła jà in sty tu cje w po -
szcze gól nych lan dach. Za an ga ̋ o wa nie or ga ni za cji po za rzà do wych na po -
lu pro ble ma ty ki nie rów no Êci płci rów nie˝ sta no wi do wód re ali za cji
pro pa go wa ne go wzo ru. W spo łe czeƒ stwie re ali za cja ta wy glà da jed nak
du ̋ o go rzej. Fak tem jest, ˝e ko bie ty za ra bia jà mniej ni˝ m´˝ czyê ni za ta -
kà sa mà pra c´ lub za pra c´ o tej sa mej war to Êci, zaj mu jà ni˝ sze sta no -
wi ska, rza dziej uczest ni czà w po dej mo wa niu de cy zji na wy so kim szcze -
blu. Dys pro por cje te, cho cia˝ sys te ma tycz nie si´ zmniej sza jà, na dal sà
doÊç zna czà ce. Do wo dem do pusz cze nia ko biet do naj wy˝ sze go szcze bla
wła dzy mo ̋ e byç na to miast oso ba An ge li Mer kel ja ko kanc le rza Nie miec,
choç nie wy klu czo ne, ˝e sta no wi ona je dy nie wy jà tek od re gu ły.

Pro pa go wa ny przez Wspól no t´ wzór ko bie ty w zwiàz ku part ner skim
jest ak cep to wa ny i re ali zo wa ny w nie miec kim pra wo daw stwie. Ist nie jà -
ce ure gu lo wa nia po zwa la jà dzie liç obo wiàz ki zwià za ne z wy cho wy wa niem
dzie ci przez obo je ro dzi ców. Nie co ina czej wy glà da rze czy wi stoÊç. Pro -
ces in dy wi du ali za cji, zwià za ny z uryn ko wie niem wszyst kich dzie dzin ̋ y -
cia, po wo du je cz´ sto re zy gna cj´ z ro dzi ny, a w sa mej ro dzi nie po dwój -
nie ob cià ̋ a ko bie t´, gdy˝ to na nià spa da obo wià zek wy cho wy wa nia
dziec ka obok wy ko ny wa nia pra cy za wo do wej. Wzór ko bie ty w zwiàz ku
part ner skim nie znaj du je zro zu mie nia w spo łe czeƒ stwie nie miec kim.
Na wet je Êli jest do pew ne go stop nia ak cep to wa ny, rzad ko by wa re ali zo -
wa ny. Ła twiej sza wy da je si´ re zy gna cja z ro dzi ny w ogó le ni˝ stwo rze -
nie zwiàz ku part ner skie go.

Wzo ry spo łecz ne ko biet wy st´ pu jà ce w Pol sce 
a po li ty ka rów no Êci płci

Wy da je si´, ˝e funk cjo nu jà ce w Pol sce wzo ry spo łecz ne nie od bie -
ga jà za sad ni czo od głów nych ten den cji ty po wych dla wszyst kich spo łe -
czeƒstw na sze go kr´ gu cy wi li za cyj ne go. Współ cze Ênie w Pol sce kon ku -
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ru jà ze so bà wzo ry po cho dzà ce z ró˝ nych êró deł: ta kie, któ re ma jà ko -
rze nie w tra dy cji na ro do wej i lo kal nej – tra dy cyj ne, oraz ta kie, któ re za -
ist nia ły dzi´ ki współ cze snym for mom ko mu ni ka cji – no wo cze sne. Ła -
two za uwa ̋ yç, ̋ e w pol skiej rze czy wi sto Êci two rzà one swo istà mie szan k´
cz´ sto prze ciw staw nych ten den cji. Po zy cja i ak tyw ne uczest ni cze nie ko -
biet we wszyst kich dzie dzi nach ˝y cia, zwłasz cza w ˝y ciu po li tycz nym,
go spo dar czym oraz spo łecz nym, za le ̋ à nie tyl ko od obo wià zu jà cych dzi -
siaj wzo rów, ale sà sil nie zde ter mi no wa ne przez wzo ry tra dy cyj ne.

Nie wàt pli wie przez wie ki wi ze ru nek ko bie ty w Pol sce kształ to wa ły
Ko Êciół ka to lic ki i kult ma ryj ny. Nie zwy kle wa˝ ny był rów nie˝ splot wy -
da rzeƒ hi sto rycz nych. Utra ta nie pod le gło Êci, pa ra dok sal nie, przy czy ni -
ła si´ do po pra wy sy tu acji ko biet w Pol sce. Glo ry fi ka cja ro man tycz no -
-po zy ty wi stycz ne go ide ału mat ki Po lki zwià za na by ła z uczest nic twem
ko biet (czy ra czej ich po słan nic twem) w słu˝ bie na ro du. Okres walk na -
ro do wo wy zwo leƒ czych i ide ali za cja ro li ko bie ty, ja ko ostoi pol sko Êci i na -
ro du pol skie go, przy czy ni ły si´ do wy two rze nia nie zwy kle sil nej wi´ zi mi´ -
dzy ro dzinà a na ro dem. Funk cjom ro dzin nym za cz´ to przy pi sy waç ran g´
spraw pu blicz nych, co by ło nie wàt pli wie fe no me nem na ska l´ eu ro pej -
skà.22 OÊmie li ło to ko bie ty do po wol ne go wy cho dze nia po za sfe r´ pry -
wat nà. Dzi´ ki od zy ska niu przez kraj nie pod le gło Êci, ko bie ty w Pol sce zdo -
by ły pra wa wy bor cze, pra wo do edu ka cji na wszyst kich stop niach oraz
pra wo do pra cy. W tym okre sie do II Rze czy po spo li tej do tar ła rów nie˝
pierw sza fa la ru chu fe mi ni stycz ne go. Co raz wi´ cej ko biet zdo by wa ło wy -
kształ ce nie. Za cz´ ły po wsta waç pierw sze nie for mal ne or ga ni za cje ko -
bie ce, ko bie ty by ły co raz bar dziej wi docz ne. Sy tu acja zmie ni ła si´ zno -
wu w cza sach ko mu ni zmu. W no wym ustro ju ko bie ta mia ła wy zwo liç
si´ z tra dy cyj nej ro li wy zy ski wa nej mat ki i uci ska nej ̋ o ny. W 1956 r. wpro -
wa dzo no w ˝y cie usta w´ o wa run kach do pusz czal no Êci prze ry wa nia cià -
˝y, co umo˝ li wi ło ko bie tom do ko ny wa nie abor cji ze wzgl´ dów spo łecz -
nych, a do pod r´cz ni ków szkol nych prze my co no za sa d´ rów no Êci płci
i za le ca no od rzu ce nie tra dy cyj ne go po dzia łu ról w ro dzi nie.23 Da no ko -
bie cie pra wo do pra cy, tak ̋ e tej wy ko ny wa nej przez m´˝ czyzn – po ja wi -
ły si´ wów czas ko bie ty trak to rzyst ki, Êlu sar ki i mu rar ki. Co raz cz´ Êciej
za cz´ ło wy st´ po waç zja wi sko po dwój nej pra cy ko biet – łà cze nia obo wiàz -
ków za wo do wych z do mo wy mi. Po stu lo wa ny na ła mach wie lu me diów
spra wie dli wy po dział obo wiàz ków do mo wych oka zał si´ fik cjà. Pro pa go -
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22 D. Pau luk, Mo de le ról ko bie ty w pod r´cz ni kach do wy cho wa nia sek su al ne go, Wy -
daw nic two Uni wer sy te tu Ja giel loƒ skie go, Kra ków 2005, s. 21.

23 Ibi dem, s. 58.



wa ne przez wła dze wzo ry do ty czà ce po dzia łu obo wiàz ków do mo wych nie
zo sta ły za ak cep to wa ne, oka za ły si´ zbyt od le głe od tra dy cyj nych.

Upa dek ko mu ni zmu przy niósł ujaw nie nie plu ra li zmu po glà dów.
W pra sie i te le wi zji za cz´ to pre zen to waç sek su al noÊç ko biet i opi sy waç
ich naj ró˝ niej sze pro ble my. Jed no cze Ênie no we eli ty wła dzy wy wo dzà ce
si´ z kr´ gów opo zy cji sil nie zwià za nych z Ko Êcio łem, np. Ak cja Wy bor -
cza So li dar noÊç, pod kre Êla ły nie zwy kłà ran g´ war to Êci ta kich jak ro dzi -
na, re li gia i pa trio tyzm.24 Trans for ma cja ustro jo wa uwy pu kli ła do dat ko -
wo kwe stie zwià za ne z dys kry mi na cjà ze wzgl´ du na płeç. Nie zwy kle
wa˝ na by ła zmia na mo de lu go spo dar ki z pla no wej na ryn ko wà, co po -
cià gn´ ło za so bà zró˝ ni co wa nie za wo do wo -spo łecz ne oraz po ja wie nie si´
bez ro bo cia i ubo ̋ e nie znacz nej cz´ Êci spo łe czeƒ stwa. Na ryn ku pra cy
wy stà pi ły in ne for my dys kry mi na cji ko biet, ich za rob ki by ły sta ty stycz -
nie ni˝ sze od za rob ków m´˝ czyzn na tych sa mych sta no wi skach, rza -
dziej awan so wa ły i tym sa mym otrzy my wa ły ni˝ sze eme ry tu ry.25 Prze -
pro wa dzo ne wów czas ba da nia wy ka za ły nie zwy kle cie ka we zja wi sko
spo łecz ne – tzw. pa ra doks za do wo lo ne go nie wol ni ka.26 Ko bie ty bo wiem
ak cep to wa ły sy tu acj´, w któ rej si´ zna la zły, a wi´c gor szà w po rów na niu
z m´˝ czy zna mi po zy cj´ spo łecz nà. Do ty czy ło to dys kry mi na cji w sfe rze
pu blicz nej oraz do mo wej, a zwłasz cza po dwój nej pra cy, bo tra dy cyj ny mo -
del ro dzi ny si´ nie zmie nił. Fe no men „za do wo lo ne go nie wol ni ka” wià -
˝e si´ nie wàt pli wie ze ste reo ty po wym po strze ga niem ról ko biet i m´˝ -
czyzn oraz nie zwy kle sil ny mi tra dy cyj ny mi wzo ra mi ko bie cy mi, we dług
któ rych głów nà ro là ko bie ty jest by cie mat kà i ˝o nà. Wzo ry mat ki i go -
spo dy ni prze ka zy wa ne sà z po ko le nia na po ko le nie w do mu, w szko le,
w pra cy i w ˝y ciu pu blicz nym.

Obec nie sy tu acja ko biet w Pol sce na tle kra jów za chod nio eu ro pej -
skich przed sta wia si´ nie cie ka wie. We dług da nych GUS -u w IV kwar ta -
le 2005 r. sto pa bez ro bo cia wÊród ko biet wy no si ła 20,3 proc., wÊród m´˝ -
czyzn 18,3 proc., a współ czyn nik ak tyw no Êci pla so wał si´ w tym okre sie
na po zio mie 48,1 proc. dla ko biet i 62,9 proc. dla m´˝ czyzn.27 Da ne z ra -
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24 M.Ba er, Wo men’s spa cer: class, gen der and the club. An an th ro po lo gi cal stu dy of
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cław 2003, s. 59.

25 Ibi dem, s. 352–353.
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por tu Ko mi sji Eu ro pej skiej z 2005 r. wska zu jà, ˝e za rob ki Po lek wy no -
szà nie wie le po nad 60 proc. za rob ków Po la ków.28 W tych sta ty sty kach
nasz kraj zna lazł si´ na dru gim miej scu za Ir lan dià. Tyl ko wi´ cej Ir lan -
dek (65 proc.) ni˝ Po lek po zo sta je w do mu.29 Za tem a˝ ok. 6 mln do ro -
słych ko biet w Pol sce nie pra cu je za wo do wo i nie ma pra wa do eme ry -
tu ry. Ko bie ty pra cu jà ce zaj mu jà na to miast ni˝ sze sta no wi ska i peł nià
mniej od po wie dzial ne funk cje. Ana li zu jàc to zja wi sko, mo˝ na wska zaç
trzy za sad ni cze je go przy czy ny. Po pierw sze, ko bie ty cià gle wy bie ra jà za -
wo dy uzna ne po wszech nie za „ko bie ce”, sà za tem na uczy ciel ka mi,
urz´d nicz ka mi ni˝ sze go szcze bla, pie l´ gniar ka mi i pra cow ni ca mi biu ro -
wy mi. Za wo dy te sà ni sko płat ne i nie za pew nia jà mo˝ li wo Êci awan su.
Po dru gie, ko bie ty de cy du jà si´ na prze rwa nie pra cy, aby uro dziç i wy -
cho waç dziec ko. Wy pa da jà wów czas na ja kiÊ czas z ˝y cia za wo do we go.
I wresz cie po trze cie, prze pi sy praw ne za pew nia jà ce ochro n´ so cjal nà
ko bie tom ci´ ̋ ar nym i mło dym mat kom cz´ sto nie za ch´ ca jà pra co daw -
ców do za trud nia nia czy awan so wa nia ko biet. To wszyst ko wpły wa na
po ziom za rob ków. Na ryn ku pra cy ma my do czy nie nia z wie lo ma dys -
kry mi nu jà cy mi zja wi ska mi, ta ki mi jak szkla ny su fit, szkla ne ru cho me
scho dy i lep ka pod ło ga. Szkla ny su fit to me ta fo ra rze czy wi stych ba rier
blo ku jà cych ko bie tom do st´p do wy so kich sta no wisk, szkla ne ru cho me
scho dy ozna cza jà bły ska wicz ny awans m´˝ czyzn w za wo dach sfe mi ni -
zo wa nych, a lep ka pod ło ga „przy kle ja” ko bie ty do za wo dów o ma łym pre -
sti ̋ u i ni sko płat nych.30 Ten den cje te w przy szło Êci wca le nie mu szà jed -
nak osłab nàç. Pro po zy cje wy dłu ̋ e nie urlo pów ma cie rzyƒ skich na wet do
52 ty go dni, za kaz roz wià zy wa nia umo wy o pra c´ z ko bie tà przez dwa la -
ta po uro dze niu dziec ka i wpro wa dzo ne ju˝ be ci ko we sta no wià w rze -
czy wi sto Êci ukry te me cha ni zmy wy pie ra nia ko biet z ryn ku pra cy. Wy -
soce praw do po dob ne, ˝e nie tyl ko pra co daw cy b´ dà mniej ch´t nie
za trud nia li ko bie ty, ale i wie le ko biet znie ch´ co nych trud no Êcia mi na
ryn ku pra cy mo ̋ e zde cy do waç si´ na po zo sta nie w do mu.31 Ana li zy
z ostat nich lat po ka zu jà prze kor nie, ˝e wzrost licz by ko biet „do mo wych”
w ˝a den spo sób nie wpły wa na dziet noÊç. Ko bie ty nie chcà de cy do waç
si´ na dziec ko, bo sà Êwia do me, ˝e to na nich spo czy waç b´ dzie obo wià -
zek je go wy cho wa nia i za j´ cia si´ go spo dar stwem do mo wym.32
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28 Eu ro pe an Com mis sion, Em ploy ment in Eu ro pe 2005. Re cent Trends and Pro spects,
Eu ro pe an Com mu ni ties Sep tem ber 2005, Brus sels, s. 177.
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Gdaƒsk 2005, s. 121.
31 M.Bun da, op.cit., s. 12.
32 Ibi dem.



Nie wie le jest rów nie˝ pol skich ko biet w po li ty ce. Do ty czy to nie tyl -
ko re pre zen ta cji w par la men cie, rzà dzie, sa mo rzà dach, ale i licz by ko -
biet w po szcze gól nych par tiach czy wresz cie ich uczest nic twa w wy bo -
rach (re ali zo wa nie czyn ne go i bier ne go pra wa wy bor cze go).33 Przy czyn
ist nie jà cej sy tu acji na le ̋ y upa try waç w wie lu czyn ni kach. Wy ni ka to rów -
nie˝ ze wzo rów do ty czà cych ide al ne go po li ty ka. Ba da nia ja sno po ka zu -
jà, ˝e funk cja ta sta no wi do me n´ m´˝ czyzn. Po 1989 r. w Pol sce mie li -
Êmy jed nà ko bie t´ pre mie ra – Han n´ Su choc kà. Przy pi sa nie sfe ry wła dzy
m´˝ czy znom nie jest je dy nie spe cy fi kà pol skà. Po dob nie sy tu acja kształ -
tu je rów nie˝ np. w spo łe czeƒ stwie fran cu skim.34

Jak wy glà da jà za tem wzo ry ko bie ce we współ cze snej Pol sce? Ja kie sà
ak cep to wa ne, a ja kie re ali zo wa ne? Ni ska ak tyw noÊç ko biet w ˝y ciu pu -
blicz nym i za wo do wym Êwiad czy, ˝e sfe ra ta za re zer wo wa na jest cià gle
dla m´˝ czyzn, ko bie tom zaÊ po zo sta je sfe ra pry wat na. Wzór ko bie ty ak -
tyw nie uczest ni czà cej w ˝y ciu pu blicz nym jest jed nak ak cep to wa ny.35

Na współ cze sne po strze ga nie ko bie ty w spo łe czeƒ stwie pol skim na
po lu ro dzin nym szcze gól nie du ̋ y wpływ ma jà wzo ry tra dy cyj ne. Na po -
zio mie ak cep to wa nych wzo rów ko bie cych mo˝ na za uwa ̋ yç pew nà
sprzecz noÊç. Otó˝ mi mo po pu lar no Êci wzo ru zwiàz ku part ner skie go,
w któ rym obo je mał ̋ on ko wie po rów no dzie là si´ obo wiàz ka mi ro dzin -
ny mi, na dal nie zwy kle sil ny jest tra dy cyj ny wzór ko bie ty ja ko ˝o ny i mat -
ki. To wła Ênie on jest du ̋ o cz´ Êciej re ali zo wa ny.

Po la cy za tem w peł ni ak cep tu jà wzór ko bie ty ak tyw nie uczest ni czà -
cej w ˝y ciu pu blicz nym i za wo do wym, ale na ak cep ta cji si´ koƒ czy, gdy˝
de kla ra cje zu peł nie nie prze kła da jà si´ na rze czy wi stoÊç. Ak cep to wa ne
wzo ry re ali zu je si´ za tem w bar dzo nie wiel kim stop niu lub nie re ali zu -
je si´ wca le. Na dal bar dzo sil ne sà wzo ry tra dy cyj ne do ty czà ce ko biet
ak tyw nie uczest ni czà cych w ˝y ciu pu blicz nym i za wo do wym, zwłasz cza
zwià za ne ze sfe rà wła dzy, oraz licz ne ste reo ty py skut ku jà ce ob ra zem ko -
bie ty ja ko pra cow ni ka mniej sku tecz ne go i słab sze go.
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Czy wzo ry ko bie ce funk cjo nu jà ce we współ cze snej Pol sce od po wia -
da jà pro pa go wa nym przez Wspól no t´? Wspól no to wy wzór ko bie ty ak -
tyw nie uczest ni czà cej w ˝y ciu pu blicz nym i za wo do wym by wa ró˝ nie od -
bie ra ny przez po szcze gól ne opcje po li tycz ne. Zwo len ni cy opcji
pra wi co wych pod kre Êla jà nad rz´d noÊç tra dy cyj nej ro li ko bie ty – ja ko ˝o -
ny i mat ki, z ko lei przed sta wi cie le le wi cy pro po nu jà zmia ny zbyt da le ko
idà ce, nie do za ak cep to wa nia przez ka to lic kie spo łe czeƒ stwo. Pro pa go -
wa ny przez Wspól no t´ wzór ko bie ty ak tyw nie uczest ni czà cej w ˝y ciu pu -
blicz nym i za wo do wym jest ra czej spo łecz nie apro bo wa ny, co po twier -
dza jà ba da nia. Ta ak cep ta cja nie wpły wa jed nak na je go re ali za cj´.
Nie ste ty w ostat nim cza sie mo˝ na za ob ser wo waç zja wi sko wy co fy wa nia
si´ ko biet ze sfe ry pu blicz nej w pie le sze do mo we, co z pew no Êcià wy ni -
ka m.in. ze złej sy tu acji na ryn ku pra cy. Brak dzia łaƒ ze stro ny elit rzà -
dzà cych lub dzia ła nia ta kie jak wy dłu ̋ a nie urlo pów ma cie rzyƒ skich mo -
˝e nie wàt pli wie ten stan rze czy po gor szyç. 

Ko lej nym wzo rem pro pa go wa nym przez Wspól no t´ jest ko bie ta
w zwiàz ku part ner skim, co wià ̋ e si´ za sad ni czo z rów nym po dzia łem
mi´ dzy mał ̋ on ków obo wiàz ków zwià za nych z wy cho wy wa niem dzie ci
i pro wa dze niem go spo dar stwa do mo we go. Z ak cep ta cjà te go wzo ru
wÊród po li ty ków jest po dob nie jak z ak cep ta cjà wzo ru pierw sze go. Na -
to miast w prak ty ce spo łecz nej oj co wie bio rà cy urlo py wy cho waw cze
nale ̋ à do rzad ko Êci, a pra co daw cy nie uła twia jà ko bie tom go dze nia
obowiàz ków do mo wych z za wo do wy mi. Po nad to ko bie ty czu jà si´
niejako zo bo wià za ne do po Êwi´ ca nia si´ wy cho wa niu dzie ci i dba niu
o dom.

Pod su mo wa nie

Ana li za przed sta wio na w tej pra cy po zwa la pod jàç pró b´ okre Êle nia,
jak prze bie ga pro ces wdra ̋ a nia po li ty ki rów no Êci płci (gen der equ ali ty
po li cy) w Niem czech i Pol sce, kra jach o od mien nych wzo rach spo łecz -
nych. Sto pieƒ wdro ̋ e nia za le ̋ y przede wszyst kim od te go, czy pro pa go -
wa ne przez Wspól no t´ wzo ry spo łecz ne do ty czà ce ko biet i ro dzi ny, nie -
ja ko im pli ko wa ne w prze pi sach praw nych, stra te giach i pro gra mach
dzia ła nia, da jà si´ po go dziç ze wzo ra mi funk cjo nu jà cy mi w obu kra jach
oraz na ile wzo ry re ali zo wa ne przez spo łe czeƒ stwo sà po dat ne na zmia -
ny.

W przy pad ku nie miec kim wspól no to wa po li ty ka rów no Êci płci oraz
pro pa go wa ne przez nià wzo ry sà do pew ne go stop nia sku tecz ne. O suk -
ce sie mo˝ na mó wiç na po zio mie paƒ stwa, któ re stwo rzy ło spraw nie dzia -
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ła jà ce re gu la cje. W spo łe czeƒ stwie na to miast ro Ênie sto pieƒ re ali za cji
wzo rów ju˝ ak cep to wa nych w sfe rze in sty tu cjo nal no -praw nej. Pro ces
ten jest jed nak nie zwy kle po wol ny, gdy˝ na tra fia na ba rie ry tra dy cyj nych
wzo rów ko bie cych. Z re ali za cjà zwiàz ku part ner skie go jest du ̋ o go -
rzej, sta no wi to ko lej ny do wód obo wià zy wa nia tra dy cyj nych wzo rów i ste -
reo ty pów. Byç mo ̋ e po trze ba do dat ko wych re gu la cji lub kam pa nii spo -
łecz nych.

W przy pad ku pol skim nie mo˝ na mó wiç o suk ce sie czy sku tecz no -
Êci wspól no to wej po li ty ki rów no Êci płci. W sfe rze pu blicz nej ak tyw noÊç
za wo do wa ko biet jest na dal ni ska. Przy czy n´ te go sta nu rze czy sta no wi,
obok bra ku kon sen su su po li tycz ne go, rów nie˝ zbyt krót ki okres wdra ̋ a -
nia tej po li ty ki. Byç mo ̋ e wkrót ce wy so ka ak cep ta cja spo łecz na dla ko -
biet ak tyw nie uczest ni czà cych w sfe rze pu blicz nej i za wo do wej przy
sprzy ja jà cym oto cze niu le gi sla cyj no -in sty tu cjo nal nym za cznie wpły waç
na re ali za cj´ te go wzo ru. W sfe rze pry wat nej rów nie˝ trud no mó wiç o po -
pu lar no Êci pro pa go wa ne go zwiàz ku part ner skie go. Mi mo ˝e jest w du -
˝ej mie rze ak cep to wa ny, wcià˝ kon ku ru je z wzo rem ro dzi ny tra dy cyj nej,
rze czy wi Êcie re ali zo wa nym. Nie wie le zmie ni ło si´ po nad to w sfe rze ste -
reo ty pów. Wy da je si´, ˝e do pó ki wÊród pol skich ko biet wy st´ pu je syn -
drom „za do wo lo ne go nie wol ni ka”, do pó ty o zmia nie mo de lu ro dzi ny i peł -
nym wej Êciu ko biet w sfe r´ pu blicz nà nie mo ̋ e byç mo wy.

Czy za tem wzo ry pro pa go wa ne przez Wspól no t´ mo˝ na zre ali zo waç
i czy sà do brze wpro wa dza ne? Wzór ko bie ty ak tyw nie uczest ni czà cej
w ˝y ciu pu blicz nym i za wo do wym mo˝ na uznaç do pew ne go stop nia za
uda ny, o czym Êwiad czy m.in. szyb ki wzrost ak tyw no Êci za wo do wej nie -
miec kich ko biet. Jed nak, aby rze czy wi Êcie osià gnàç pew nà rów noÊç, tj.
rów ne pła ce i pa ry tet w zaj mo wa niu wy so kich sta no wisk, na le ̋ y prze -
wi dzieç do dat ko we dzia ła nia i kam pa nie spo łecz ne. Do te go nie zb´d na
wy da je si´ zmia na mo de lu ro dzi ny, co jest du ̋ o trud niej sze. Byç mo ̋ e
wpro wa dze nie w ˝y cie mo de lu zwiàz ku part ner skie go jest na ra zie zbyt
da le ko idà cym za mie rze niem, nie przy sta jà cym do re aliów spo łecz nych
w Eu ro pie. Oba wzo ry wià ̋ à si´ nie ro ze rwal nie ze zmia nà ste reo ty pów
do ty czà cych płci, któ re sta no wià przy czy n´ wie lu uprze dzeƒ i skut ku jà
gor szym po ło ̋ e niem ko biet w spo łe czeƒ stwie. Je rów nie˝ trud no zmie -
niç, sko ro by ły utrwa la ne przez set ki lat. Przy pa dek nie miec ki na pa wa
jed nak opty mi zmem i da je na dzie j´, ˝e byç mo ̋ e i w Pol sce doj dzie do
prze for mu ło wa nia tych ste reo ty pów.
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Abs tract 

The Eu ro pe an Com mu ni ty gen der equ ali ty po li cy 
in the co un tries with dif fe rent so cial pat ters re gar ding 

wo men – on the exam ple of Po land and Ger ma ny

The ar tic le pre sents gen der equ ali ty po li cy and its im ple men ta tion
in Po land and Ger ma ny – co un tries ha ving dif fe rent so cial pat terns. The
po li cy im ple men ta tion de pends on a de gree to which so cial pat terns re -
gar ding wo men and fa mi ly pro mo ted by the Eu ro pe an Com mu ni ty, in -
cor po ra ted in the le gal pro vi sions, stra te gies and ac tion plans, are in li -
ne with pat terns pre sent in both co un tries as well as on the gen der
po li cy’s ca pa ci ty to in flu en ce such so cie tal pat terns. 

The ca se stu dy on Ger ma ny re ve als that gen der equ ali ty po li cy and
pro mo ted pat terns ha ve be en fa ir ly ef fec ti ve, as cle ar ly shown espe cial -
ly on the Sta te le vel, whe re ade qu ate re gu la tions are suc cess ful ly in tro -
du ced. Ho we ver, the ac cep tan ce of pro mo ted pat terns wi thin the so cie -
ty se ems ra ther slow, if gra du al, pro cess, har dly op po sed by tra di tio nal
pat terns of fe ma le ro les, still mas si ve ly re ve aled in the pri va te sphe re. 

As shown in the Po lish ca se stu dy, our co un try is less ef fec ti ve with
re spect to im ple men ta tion of gen der equ ali ty po li cy. The re is lit tle ac -
cep tan ce, on the pu blic and so cial le vels ali ke, for so cial pat terns pro -
mo ted by the Com mu ni ty. 

The ana ly sis of ca se stu dies re ve als that so cial pat terns pro mo ted
by gen der equ ali ty po li cy re gar ding wo men’s ac ti vi ties in the pu blic sphe -
re may be con si de red ef fec ti ve. Ho we ver, it may oc cur qu ite dif fi cult to
suc cess ful ly es ta blish pat terns re gar ding the pri va te sphe re and pro mo -
ting part ner ship in ste ad of tra di tio nal mar ria ge.
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