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Polityka równoÊci płci
Wspólnoty Europejskiej w krajach
o ró˝nych wzorach społecznych kobiet
– na przykładzie Polski i Niemiec
Integracja europejska jest procesem opartym głównie na podstawach
ekonomicznych i prawnych, chocia˝ zamysł ujednolicania i wdra˝ania
ustawodawstwa w poszczególnych paƒstwach członkowskich dotyka cz´sto tak˝e warstwy społecznej i kulturowej. Tak dzieje si´ w przypadku
polityki, której celem jest przeformułowanie zastanych struktur społecznych, m.in. przez walk´ z wszelkà dyskryminacjà. Przykładem jest rozwijana i propagowana przez Wspólnot´ polityka równoÊci płci (gender
equality policy). Podstaw´ ingerencji w t´ dziedzin´ ˝ycia stanowi przekonanie o istniejàcej bezpoÊredniej i poÊredniej dyskryminacji kobiet na
wielu płaszczyznach społecznych, a szczególnie w ˝yciu publicznym.1
Ustawodawca europejski podejmuje działania majàce na celu zmian´
poło˝enia kobiet i eliminacj´ mechanizmów dyskryminacyjnych. Głównym narz´dziem sà przepisy prawne na poziomie wspólnotowego prawa pierwotnego i wtórnego oraz inne rozwiàzania instytucjonalne, programy i strategie działania.
Polityka równoÊci płci ingeruje jednak we wzory osobowe oraz stereotypy dotyczàce kobiety i rodziny zakorzenione w społeczeƒstwach europejskich. Za wzór osobowy dla danej jednostki lub grupy uznaç mo˝* Mgr Katarzyna Anna Walczyk-Matuszyk – absolwentka lingwistyki stosowanej
oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
1
Wystarczy przytoczyç dane o liczbie kobiet w ni˝szych izbach parlamentów, która w Europie Zachodniej stanowi Êrednio ¼ ogólnej liczby deputowanych. Najni˝szy
odsetek notowany jest w Grecji – 8,7 proc. Odsetek kobiet we władzy wykonawczej
wynosi w krajach europejskich Êrednio 24,7 proc., kobiet aktywnych zawodowo jest
50–60 proc. Podajç za: O. Barburska, Czynniki determinujàce udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, „Studia Europejskie”
nr 2/2002, s. 69.
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na realnà lub wyobra˝alnà postaç ludzkà, która powinna byç lub faktycznie jest dla tej jednostki lub grupy przedmiotem aspiracji. WÊród
wzorów osobowych wyró˝niç mo˝na propagowane w społeczeƒstwie
przez polityków lub media oraz akceptowane przez społeczeƒstwo wzory akceptowane jedynie werbalnie i rzeczywiÊcie realizowane.2 Polityka
równoÊci płci, propagujàc pewne postawy i wzory dotyczàce kobiet, proponuje te same rozwiàzania dla wszystkich społecznoÊci europejskich.
Tymczasem funkcjonujàce w poszczególnych krajach wzory osobowe nie
tylko ró˝nià si´ od siebie, ale niekoniecznie pokrywajà z ideami popularyzowanymi przez Wspólnot´. Na ró˝nice mi´dzy poszczególnymi paƒstwami członkowskimi wpływajà czynniki kulturowe, socjoekonomiczne
i polityczne. Przejawem tych ró˝nic jest, obok sytuacji kobiet w poszczególnych dziedzinach ˝ycia, tak˝e jakoÊç rozwiàzaƒ prawnych i politycznych proponowanych przez poszczególne kraje w zakresie realizacji zasady równoÊci płci. Akceptacja czy dezaprobata dla rozwiàzaƒ przyj´tych
w polityce równoÊci płci zale˝à w du˝ej mierze od tego, w jakim stopniu dajà si´ one pogodziç z funkcjonujàcymi w danym kraju wzorami
kobiecymi. Kluczem do sukcesu wydaje si´ wyjÊcie naprzeciw owym wzorom w poszczególnych paƒstwach oraz uwzgl´dnienie ich w podejmowanych działaniach na wszystkich szczeblach. O tym, jak ˝mudny jest
to proces, Êwiadczy fakt, ˝e niezwykle trudno znaleêç wspólny mianownik dla wzorów kobiecych funkcjonujàcych w poszczególnych krajach,
zwłaszcza w przypadku starych i nowych paƒstw członkowskich, mimo
przynale˝noÊci do tego samego kr´gu cywilizacji zachodniej.
Proces wdra˝ania polityki równoÊci płci przebiega zatem odmiennie
w krajach o ró˝nych wzorach społecznych kobiet, na przykład w Republice Federalnej Niemiec i w Polsce. To nie tylko paƒstwa o innych uwarunkowaniach historycznych, socjoekonomicznych i politycznych, lecz
tak˝e przedstawiciele starych i nowych paƒstw członkowskich Unii Europejskiej. W starych implementacj´ wspólnotowej polityki równoÊci płci
rozpocz´to ponad 40 lat wczeÊniej ni˝ w krajach, które dokonały akcesji dopiero w 2004 r. Członkowie zało˝yciele sami aktywnie tworzyli polityk´ równoÊci płci. Natomiast w nowych paƒstwach członkowskich a˝
do 1989 r. społeczeƒstwa odgrodzone były od nowych trendów globalizacyjnych i nowoczesnych idei równoÊci płci. Te czynniki sprawiły, ˝e
przypadek niemiecki jest odmienny od polskiego.

2

Por.: M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
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Ewolucja polityki równoÊci płci
Obecny kształt proponowanej przez Wspólnot´ polityki równoÊci płci
jest efektem zmiany podejÊcia do zjawiska dyskryminacji kobiet i równoÊci płci, co pociàgn´ło za sobà przeformułowanie sposobów działania.
Stopniowo regulacjami prawnymi zacz´to obejmowaç coraz liczniejsze
dziedziny ˝ycia. Wobec niewielkiej skutecznoÊci przepisów prawnych zaproponowano tak˝e wiele Êrodków uzupełniajàcych, których celem było bezpoÊrednie dotarcie do opinii publicznej w poszczególnych paƒstwach członkowskich. Rozwój polityki równoÊci płci doprowadził równie˝
do wykrystalizowania si´ wzorów społecznych dotyczàcych kobiet, propagowanych w rozwiàzaniach przyj´tych przez europejskiego ustawodawc´. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze wzgl´du na płeç, zmiana dotychczasowego poło˝enia kobiet w społeczeƒstwie oraz edukacja
społeczeƒstw w zakresie idei równoÊci płci stały si´ wkrótce jednym z najwa˝niejszych obszarów działania Wspólnoty. Analizujàc proces kształtowania si´ polityki równoÊci płci, mo˝na wyró˝niç trzy nast´pujàce po sobie etapy: równe traktowanie kobiet i m´˝czyzn na rynku pracy, równoÊç
szans kobiet i m´˝czyzn oraz zasad´ Gender Mainstreaming.3
W pierwszym etapie realizacji polityki równoÊci płci za przejaw dyskryminacji uznano sytuacj´ kobiet na rynku pracy. Przeprowadzone
w tym okresie badania jasno wskazywały słabà aktywizacj´ zawodowà
kobiet, ich mniejsze zarobki oraz fakt, ˝e kobiety wykonywały niemal wyłàcznie mało presti˝owe prace i zajmowały ni˝sze ni˝ m´˝czyêni stanowiska. Realizacja idei równoÊci miała polegaç na zniesieniu wszelkich
form dyskryminacji poÊredniej i bezpoÊredniej na rynku pracy, a gwarantowaç ich eliminacj´ miały tylko akty prawne. Była to próba odgórnego uregulowania pewnego wycinka rzeczywistoÊci, bez wnikania
w społeczne i kulturowe przyczyny gorszej pozycji kobiet w społeczeƒstwach europejskich.4 Zasada równoÊci płci znalazła wprawdzie swoje
miejsce w pierwotnym i wtórnym prawodawstwie wspólnotowym,5 ale
3

G. Filit-Fesnak, Wspólna polityka na rzecz równoÊci kobiet i m´˝czyzn. Ewolucja
celów i instrumentów działania, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
4
E. Zieliƒska, Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej
w: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2003, s. 335.
5
Art.119: „ka˝de paƒstwo członkowskie w ciàgu pierwszego etapu zapewni stosowanie, a póêniej utrzymanie zasady jednakowego wynagrodzenia m´˝czyzn i kobiet za
jednakowà prac´”, Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà
z 25.03.1957 r., O.J., C 224, 1992, poz. 1.
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nie była w pełni respektowana w poszczególnych paƒstwach członkowskich. Propagowana równoÊç mi´dzy kobietami i m´˝czyznami na rynku pracy stan´ła w sprzecznoÊci z funkcjonujàcymi wzorami kobiecymi.
SkutecznoÊç podejmowanych działaƒ okazała si´ nikła, co skłoniło twórców polityki do poszukiwania przyczyn dyskryminacji poza rynkiem pracy. Odwołano si´ do rodziny i edukacji, jako głównych czynników w procesie socjalizacji jednostki. Na wokandzie pojawiła si´ kategoria płci
kulturowej – gender.6
Drugi etap rozwoju polityki równoÊci płci charakteryzował si´ rozszerzeniem podejÊcia do realizacji zasady równoÊci płci przez wprowadzenie drugiego filaru – polityki równych szans, a zatem uzupełnieniem
nie do koƒca skutecznych instrumentów prawnych działaniami pozaprawnymi, tzw. programami działania. Inicjatywy te, np. akcje promocyjne i debaty, mogły dotrzeç bezpoÊrednio do europejskiej opinii publicznej i zmusiç jà do refleksji. Dà˝ono do zmiany stereotypów
dotyczàcych kobiet i zwi´kszenia ÊwiadomoÊci wÊród nich samych. Zdecydowano si´ równie˝ na utworzenie specjalistycznych instytucji monitorujàcych polityk´ równoÊci płci, wspieranie organizacji pozarzàdowych
oraz prób´ koordynacji działaƒ na wszystkich szczeblach wspólnotowych.
Nie nale˝y zapominaç jednak, ˝e przedmiotem zainteresowania ustawodawcy pozostały nadal głównie kwestie zwiàzane z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym. Ciàgle jeszcze brakowało spójnej, kompleksowej strategii działania.
Dyskusja we Wspólnocie na temat koniecznoÊci dalszego przeformułowania działaƒ majàcych na celu realizacj´ zasady równoÊci płci
zbiegła si´ w czasie z analogicznymi inicjatywami mi´dzynarodowymi,
z których najwa˝niejszà była IV Âwiatowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawach Kobiet – Pekin ’95. Na niej zdecydowano o włàczeniu społeczno-kulturowej perspektywy płci do zasadniczego nurtu
działaƒ ONZ. Zasad´ t´ okreÊlono mianem Gender Mainstreaming. Od
tego momentu stała si´ ona tak˝e jednym z elementów kanonu wspólnotowego. Oznacza, ˝e Wspólnota uwzgl´dnia problematyk´ płci we
wszystkich strategiach i działaniach politycznych, poczàwszy od etapu
planowania przez wdra˝anie i monitorowanie a˝ do oceny. ˚aden projekt, akt prawny ani działanie nie mogà przyczyniaç si´ do bezpoÊred6
Gender to rozró˝nienie mi´dzy kobietami i m´˝czyznami oparte na cechach społecznych i kulturowych przyswojonych w procesie socjalizacji i ukształtowanych odmiennie w ró˝nych kulturach. W literaturze polskiej termin cz´sto wyst´puje w brzmieniu
oryginalnym lub jest tłumaczony jako płeç kulturowa bàdê płeç społeczno-kulturowa,
patrz: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 357.
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niej lub poÊredniej dyskryminacji kobiet. Wspólnota bierze tak˝e pod
uwag´ ró˝nice w warunkach i szansach ˝yciowych kobiet oraz m´˝czyzn,
i na tej podstawie dopuszcza działania pozytywne. AktywnoÊç Wspólnoty majàca na celu wdra˝anie omawianej zasady obejmuje nie tylko kwestie zwiàzane z rynkiem pracy, lecz tak˝e z kształceniem ogólnym i zawodowym kobiet, przeciwdziałaniem przemocy wobec nich i handlowi
ludêmi. Ponadto aktywnoÊç Wspólnoty zwiàzana jest z diagnozowaniem
sytuacji kobiet we wszystkich obszarach ˝ycia publicznego oraz
z uwzgl´dnieniem zasady równoÊci szans w polityce personalnej Wspólnoty.7
Zmiana priorytetów i sposobów działania oraz uwzgl´dnienie perspektywy społeczno-kulturowej przyczyniły si´ do wykrystalizowania
w polityce równoÊci płci wzorów kobiecych, które jako wzory propagowane majà doprowadziç do poprawy sytuacji kobiet w społeczeƒstwie
oraz realizowaç zasad´ równoÊci płci.
Jakie wzory kobiece propaguje obecna polityka równoÊci płci?
Pierwszy to kobieta aktywnie uczestniczàca w ˝yciu publicznym i zawodowym, a zatem kobieta w sferze władzy – domenie zarezer wowanej dotychczas dla m´˝czyzn. Wspólnota proponuje pełnà równoÊç płci
w ˝yciu publicznym, czyli parytetowe uczestnictwo kobiet i m´˝czyzn
w gremiach decyzyjnych, równe warunki na rynku pracy, w ubezpieczeniu społecznym i dost´pie do wszelkich form edukacji oraz szkolenia. Mówiàc o równoÊci w prawodawstwie wspólnotowym, nale˝y rozró˝niç dwa jej aspekty, a mianowicie: równe traktowanie kobiet
i m´˝czyzn oraz równoÊç szans. Pierwszy implikuje równoÊç wobec prawa, drugi zaÊ – równoÊç mo˝liwoÊci.8 RównoÊç wobec prawa ma charakter materialny, co oznacza mo˝liwoÊç odmiennego traktowania jednostek w zale˝noÊci od tego, w jakiej grupie dana jednostka si´ znajduje
i czy ta grupa była w przeszłoÊci dyskryminowana.9 PodejÊcie materialne pozwala na odst´pstwo od równoÊci numerycznej płci i wprowadzenie działaƒ pozytywnych do krajowych systemów polityki społecznej
w celu zwi´kszenia szans kobiet, np. na rodzimych rynkach pracy. RównoÊç szans przejawia si´ natomiast w programach działania i akcjach
pozytywnych obejmujàcych m.in. promocj´ partnerskiego modelu rodziny przez edukacj´ i kształtowanie ÊwiadomoÊci społecznej w celu pełnej integracji kobiet na rynku pracy. Prawodawstwo, działania pozytyw7

G. Filit-Fesnak, op.cit., s. 73.
M. Wandzel, Równe traktowanie m´˝czyzn i kobiet, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2003, s. 22.
9
Ibidem, s. 12.
8
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ne oraz inne przedsi´wzi´cia majà zatem zniwelowaç ró˝nice wynikajàce z biologicznych determinantów płci, czyli głównie z macierzyƒstwa,
oraz ze stereotypów okreÊlajàcych kobiet´ jako istot´ słabszà od m´˝czyzny.
Wspólnota proponuje tak˝e kolejny wzór – kobiety w zwiàzku partnerskim. W rodzinie partnerskiej istnieje demokratyczny model sprawowania władzy oraz obowiàzuje wspólna odpowiedzialnoÊç za zwiàzek.
Kobieta i m´˝czyzna majà równe prawa i mo˝liwoÊci decydowania
o zwiàzku. Taki model podziału władzy stoi w sprzecznoÊci z modelem
tradycyjnym, funkcjonujàcym w rodzinie patriarchalnej, gdzie to m´˝czyzna jest głowà domu i podejmuje decyzje w sprawach całej rodziny,
˝ona natomiast jest podporzàdkowana, zale˝na ekonomicznie i społecznie. Kolejna cecha rodziny partnerskiej to zmiana ról i zadaƒ mał˝onków. W zwiàzku partnerskim role i zadania sà negocjowane, dostosowywane do okolicznoÊci i osobowoÊci oraz potrzeb partnerów, którzy
pomagajà sobie nawzajem, zwykle oboje utrzymujà rodzin´ oraz wspólnie zajmujà si´ gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci.10
Chodzi o równy podział obowiàzków domowych mi´dzy mał˝onków oraz
mo˝liwoÊç przej´cia przez ojca cz´Êci zadaƒ zwiàzanych z wychowywaniem dzieci, np. brania urlopów wychowawczych. Model partnerski przeciwstawia si´ tradycyjnemu, w którym ci´˝ar obowiàzków domowych spoczywa na kobiecie, w zwiàzku z czym musi ona zrezygnowaç z pracy
zawodowej i byç zale˝nà od mał˝onka.11
Oba wzory, ingerujàc w sfer´ prywatnà i publicznà, wzajemnie si´
uzupełniajà. Ich wprowadzaniu towarzyszy kampania na rzecz zmiany
licznych stereotypów dotyczàcych kobiet, które sà przyczynà dyskryminacji. Owe stereotypy powodujà, ˝e kobiety cz´sto same nie wierzà w swoje mo˝liwoÊci i ukrywajà aspiracje, a m´˝czyêni nie chcà ich dopuszczaç do sfery zwiàzanej z władzà. Zmiana stereotypów jest trudna, ale
mo˝liwa dzi´ki nowoczesnym programom edukacyjnym oraz kampaniom
medialnym, które wywołujà debaty społeczne na temat pozycji kobiet
w społeczeƒstwie.
Po tej krótkiej analizie propagowanych wzorów społecznych nasuwa
si´ pytanie, na ile wzory wspólnotowe zgadzajà si´ z funkcjonujàcymi
w Niemczech i w Polsce?

10
D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdaƒskie Towarzystwo Psychologiczne,
Gdaƒsk 2005, s. 141.
11
U. Beck, Społeczeƒstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoÊci, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 184.
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Wzory społeczne kobiet wyst´pujàce w Niemczech
a polityka równoÊci płci
Kształt funkcjonujàcych obecnie w społeczeƒstwie niemieckim wzorów kobiecych jest wynikiem wielu uwarunkowaƒ o charakterze historycznym i socjoekonomicznym. Szczególnie wa˝ne w tej kwestii okazały si´ wydarzenia historii najnowszej. Republika Federalna Niemiec jako
paƒstwo członkowskie Wspólnot Europejskich aktywnie uczestniczyła
w procesie tworzenia wielu regulacji prawnych oraz rozwiàzaƒ instytucjonalnych z zakresu polityki równoÊci płci. Była równie˝ zobligowana
do przestrzegania przyj´tych zobowiàzaƒ. JednoczeÊnie społeczeƒstwo
niemieckie podlegało procesom globalizacyjnym i zmianom, jakie dokonały si´ w II połowie XX w.; wystarczy wspomnieç rewolt´ z 1968 r. Przyjmowane regulacje i zmiany były zatem niejednokrotnie rezultatem oddolnych ruchów społecznych. PodkreÊliç nale˝y równie˝ wpływ
specyficznej sytuacji, w jakiej znalazły si´ Niemcy po II wojnie Êwiatowej, co przejawiało si´ w podkreÊlaniu znaczenia praw człowieka. Aspekty te miały du˝y wpływ na wysokà jakoÊç rozwiàzaƒ instytucjonalnych
w zakresie propagowania idei równoÊci płci oraz na kształtowanie si´
wzorów społecznych kobiet.
Na kształt współczesnych wzorów kobiecych w Niemczech wpływ
miały tak˝e czynniki historyczne. Niewàtpliwie wa˝nà rol´ odegrał protestantyzm, który swojà pochwałà etyki pracy sprzyjał rozpoczynajàcej
si´ industrializacji i spowodował przynajmniej cz´Êciowe wychodzenie
kobiet poza sfer´ gospodarstwa domowego.12 Sytuacja ta przyczyniła si´
do powstania ruchu feministycznego pierwszej fali, którego efektem było wkroczenie kobiet w sfer´ publicznà. AktywnoÊç ta wkrótce została
do pewnego stopnia wytłumiona przez narodowy socjalizm. Ideologia totalitarna sprowadziła macierzyƒstwo do rangi narodowego obowiàzku
i zaszczytu, matki otrzymywały odznaczenia paƒstwowe, a ówczesne media wychwalały ich postaw´. Strategia polityki rodzinnej III Rzeszy wobec kobiet polegała nie tyle na „wypychaniu” z rynku pracy za pomocà
instrumentów prawnych, ile na podkreÊlaniu ich znaczenia w budowaniu silnego narodu przez rodzenie dzieci i ich właÊciwe wychowywanie.13
12
Ma to odzwierciedlenie tak˝e obecnie. Współczesne badania mi´dzykulturowe wskazujà zwi´kszonà aktywnoÊç kobiet w ˝yciu publicznym w krajach protestanckich w stosunku do katolickich. Szerzej na ten temat w: O. Barburska, op.cit.
13
M. Opielka, Familie und Beruf. Eine deutsche Geschichte, http://www.bpb.de/
publika tio nen/98DK3M,1,0,Fa mi lie_und_Be ruf_Eine_deutsche_Ge schich te.html,
20.04.2006.
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Du˝a, tradycyjna rodzina jeszcze po II wojnie Êwiatowej była przedmiotem dà˝eƒ znaczàcej cz´Êci społeczeƒstwa zachodnioniemieckiego. W latach 50. politycy wyszli naprzeciw trendom społecznym i rozpocz´li wprowadzanie wielu przywilejów socjalnych, które de facto miały
umo˝liwiç kobiecie bycie matkà i ˝onà. Liczne zasiłki i dodatki ugruntowały funkcjonowanie rodziny tradycyjnej, w której jedynie ojciec był
czynny zawodowo, matka natomiast „wypchni´ta” została poza sfer´
publicznà.14
Sytuacja zmieniła si´ diametralnie na przełomie lat 60. i 70. XX w.,
kiedy w czasie wzmo˝onych ruchów społecznych do głosu doszedł feminizm drugiej fali. Domagał si´ on m.in. zmiany statusu kobiet, równoÊci praw politycznych i pracowniczych, wyzwolenia z tradycyjnego podporzàdkowania, włàczenia problemu dyskryminacji kobiet do programów
nauczania oraz przeciwdziałania przemocy wobec nich. Ruch walczył
tak˝e o zmian´ obyczajów i obalenie stereotypów zwiàzanych z płcià.15
UÊwiadomienie sobie zjawiska dyskryminacji kobiet oraz podj´cie walki
o zmian´ sytuacji stanowiło przełomowy moment dla transformacji niemieckiego społeczeƒstwa. Podwa˝enie tradycyjnego modelu rodziny, swoboda seksualna i osłabienie autorytetów pociàgn´ły za sobà wzrost tolerancji wobec coraz cz´stszych rozwodów oraz spadku liczby zawieranych
mał˝eƒstw.16 Pewnemu przeformułowaniu uległy funkcjonujàce dotychczas wzory społeczne, zwłaszcza dotyczàce kobiet i rodziny. Pojawiła si´
nowa grupa społeczna okreÊlana mianem singles – osób ˝yjàcych Êwiadomie samotnie oraz nieanga˝ujàcych si´ w stałe zwiàzki, lecz w zwiàzki typu living apart together polegajàce na prowadzeniu osobnych gospodarstw domowych.17 W społeczeƒstwie niemieckim pojawił si´ nowy
trend. Wywołał go czynnik okreÊlany przez Ulricha Becka mianem impulsu indywidualizacyjnego, na który składała si´ m.in. zmiana poło˝enia kobiet w społeczeƒstwie. Beck uznaje go za poczàtek nowego spo14

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Geschichte des Ministeriums, http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Ministerium/geschichte.html, 5.05.2006.
15
E. Malinowska, Feminizm europejski. Demokracja parytetowa a polski ruch kobiecy. Socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódê 2002, s. 53–54.
16
W RFN liczba zawieranych mał˝eƒstw spadła z 750 450 w 1950 r. do 421 600
w 1997. Zjawisku temu towarzyszył wzrost liczby rozwodów z 84 740 w 1950 r. do 152 798
w 1996. Wi´cej na ten temat w: F.J. Floren, Sozial Wandel in Deutschland, Verlag Ferdinand Schöningh, Padeborm 1999.
17
Po 1950 r. zaobserwowaç mo˝na w RFN gwałtowny wzrost liczby jednoosobowych
gospodarstw domowych. Przykładowo w 1950 r. było ich 2,85 mln (w tym w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci wÊród osób po 29 r. ˝ycia), a w 1993 r. ju˝ 10,41 mln (najwi´cej wÊród
25–44-latków). Podaj´ za: ibidem, s. 88.
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sobu uspołecznienia, rodzaj „zmiany kształtu” czy „zmiany kategorialnej” w stosunkach jednostki i społeczeƒstwa.18
Efektem indywidualizacji i urynkowienia ˝ycia rodzinnego w Niemczech stała si´ wr´cz masowa aktywizacja zawodowa niemieckich kobiet. Według raportu rzàdowego z 2002 r. niemal 80 proc. kobiet w Niemczech było czynnych zawodowo, stopieƒ aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn
wynosił natomiast 84 proc. Wysokà aktywnoÊç zawodowà wykazujà równie˝ matki (ogólnie 64,4 proc.), zarówno samotnie wychowujàce dzieci
(64,4 proc.), jak zam´˝ne (63,5 proc.). Prognozuje si´, ˝e do roku 2010
liczba ta b´dzie w dalszym ciàgu wzrastaç. Około 80 proc. czynnych zawodowo kobiet pracuje w sektorze usługowym, ale lista zawodów wykonywanych przez niemieckie kobiety od lat pozostaje niezmieniona. To
głównie zawody niewymagajàce wysokich kwalifikacji i niedajàce perspektyw zrobienia kariery zawodowej. Kobiety sà zatem pracownicami
biurowymi, sprzedawczyniami, piel´gniarkami. Du˝o mniej znaleêç ich
mo˝na wÊród przedstawicieli wolnych zawodów oraz zawodów technicznych: in˝ynierów, chemików, matematyków itp. Zajmowanie ni˝szych
stanowisk, wykonywanie mniej odpowiedzialnych zadaƒ oraz koniecznoÊç przerwania kariery na skutek macierzyƒstwa sprawiajà, ˝e kobiety w Niemczech zarabiajà mniej ni˝ m´˝czyêni. Chocia˝ dysproporcja
mi´dzy zarobkami przedstawicieli obu płci systematycznie maleje, i tak
w 2002 r. kobiety otrzymywały tylko 74,1 proc. wynagrodzenia m´˝czyzn
za t´ samà prac´ lub prac´ takiej samej wartoÊci.19
Badania pokazujà tak˝e, ˝e w oczach społeczeƒstwa niemieckiego
na kobietach spoczywa główna odpowiedzialnoÊç za rodzin´. One same
czujà si´ zobowiàzane poÊwi´ciç cz´Êç swojej kariery zawodowej i spełniç si´ jako matka i ˝ona.
Podobnie kształtuje si´ sytuacja w Êwiecie polityki. W 2003 r. w niemieckim parlamencie wÊród 603 posłów było 198 kobiet (32,8 proc.),
a wi´c najwi´cej w historii kraju. Z kolei w rzàdzie z 2004 r., obejmujàcym 15 ministerstw, były cztery kobiety, równie˝ najwi´cej w historii.20 Pewnym novum, a mo˝e odst´pstwem od tej reguły, jest powierzenie funkcji
szefa CDU i kanclerza Niemiec Angeli Merkel. Bliska podobnego sukcesu była kandydatka SPD na stanowisko prezydenta Niemiec Gesinne
18

Por.: U. Beck, op.cit.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, „Frauen in Deutschland. Von der Frauen- zur Gleichstellungspolitik” http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Frauen-in-Deutschland,property=pdf,bereich
=,rwb=true.pdf, 3.05.2006.
20
Ibidem.
19
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Schwan, choç jej pora˝ka wydaje si´ mieç podło˝e jedynie polityczne, bo
stanowisko to obsadzane jest głosami posłów obu izb parlamentu niemieckiego. Dane statystyczne z 2003 r. podajà, ˝e a˝ 15 mln Niemek anga˝uje si´ w działalnoÊç o charakterze politycznym i społecznym. Generalna
zasada jest jednak taka, ˝e im wy˝sze, bardziej odpowiedzialne stanowisko w sferze publicznej, tym rzadziej zajmuje je kobieta.21
Majàc na uwadze tło socjologiczno-historyczne oraz współczesnà sytuacj´, warto zastanowiç si´, jakie wzory społeczne dotyczàce kobiet sà
akceptowane, a jakie realizowane w społeczeƒstwie niemieckim w sferze publicznej i rodzinnej? W sferze publicznej najlepiej przedstawiajà
si´ dane dotyczàce wzrostu aktywnoÊci zawodowej kobiet. Wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym i zawodowym został
zatem zaakceptowany. Szczegółowa analiza sytuacji na rynku pracy wskazuje jednak, ˝e nie jest on w pełni realizowany, bo kobiet na kierowniczych stanowiskach, w gremiach decyzyjnych nadal spotyka si´ stosunkowo niewiele, a ich zarobki rosnà wolniej ni˝ zarobki m´˝czyzn.
Podobnie wyglàda sytuacja w Êwiecie polityki, gdzie kobiety w randze
ministrów lub sekretarzy stanu stanowià nadal mniejszoÊç.
Akceptacja kolejnego wzoru – kobiety w zwiàzku partnerskim – czyli de facto zmiany dotychczasowego modelu rodziny, to kwestia bardziej
skomplikowana. Z jednej strony w RFN mamy do czynienia z niezwykle silnà indywidualizacjà, czego nast´pstwem jest odchodzenie od rodziny i prowadzenie jednoosobowych gospodarstw domowych, z drugiej
– wiele kobiet wcià˝ decyduje si´, chcàc sprostaç oczekiwaniom społecznym, na przerwanie kariery lub podj´cie pracy w niepełnym wymiarze godzin na czas wychowywania dziecka. Ciàgle bowiem niezwykle silne jest tradycyjne postrzeganie roli, jakà kobieta ma pełniç
w społeczeƒstwie, nadal na niej spoczywa ci´˝ar dbania o rodzin´ i wychowywania dzieci. W perspektywie pełnego uczestnictwa kobiet w sferze publicznej upowszechnienie partnerskiego modelu rodziny wydaje
si´ niemo˝liwe dopóty, dopóki nie dojdzie do przeformułowania tradycyjnych wzorów przypisujàcych kobietom rol´ matki i opiekunki ogniska domowego.
Wydaje si´ zatem, ˝e racj´ ma Beck, twierdzàc, i˝ zmiany pozostajà raczej na papierze i w ÊwiadomoÊci społeczeƒstwa, natomiast du˝o
trudniej o ich realizacj´. Mo˝na powiedzieç, ˝e wzory akceptowane
w Niemczech nie pokrywajà si´ z realizowanymi, napotykajà bowiem
barier´ w postaci gł´boko zakorzenionych przekonaƒ oraz wzorów tradycyjnych.
21
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Czy zatem wzory kobiece we współczesnym społeczeƒstwie niemieckim odpowiadajà propagowanym przez Wspólnot´? Porównujàc propagowany wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym i zawodowym z sytuacjà w RFN, mo˝na zauwa˝yç, ˝e jest akceptowany wÊród
elit rzàdowych i w społeczeƒstwie, a tak˝e realizowany na poziomie prawodawstwa niemieckiego, o czym Êwiadczy wysoki stopieƒ implementacji regulacji wspólnotowych oraz wdra˝anie zasady Gender Mainstreaming. Zalecenia Wspólnoty przeniesione zostały na szczebel
instytucjonalny, Ministerstwo ds. Rodziny, Emerytów, Kobiet i Młodzie˝y
jest sprawnà instytucjà paƒstwowà monitorujàcà oraz inicjujàcà realizacj´ polityki równoÊci płci. Podobnie sprawnie działajà instytucje w poszczególnych landach. Zaanga˝owanie organizacji pozarzàdowych na polu problematyki nierównoÊci płci równie˝ stanowi dowód realizacji
propagowanego wzoru. W społeczeƒstwie realizacja ta wyglàda jednak
du˝o gorzej. Faktem jest, ˝e kobiety zarabiajà mniej ni˝ m´˝czyêni za takà samà prac´ lub za prac´ o tej samej wartoÊci, zajmujà ni˝sze stanowiska, rzadziej uczestniczà w podejmowaniu decyzji na wysokim szczeblu. Dysproporcje te, chocia˝ systematycznie si´ zmniejszajà, nadal sà
doÊç znaczàce. Dowodem dopuszczenia kobiet do najwy˝szego szczebla
władzy mo˝e byç natomiast osoba Angeli Merkel jako kanclerza Niemiec,
choç niewykluczone, ˝e stanowi ona jedynie wyjàtek od reguły.
Propagowany przez Wspólnot´ wzór kobiety w zwiàzku partnerskim
jest akceptowany i realizowany w niemieckim prawodawstwie. Istniejàce uregulowania pozwalajà dzieliç obowiàzki zwiàzane z wychowywaniem
dzieci przez oboje rodziców. Nieco inaczej wyglàda rzeczywistoÊç. Proces indywidualizacji, zwiàzany z urynkowieniem wszystkich dziedzin ˝ycia, powoduje cz´sto rezygnacj´ z rodziny, a w samej rodzinie podwójnie obcià˝a kobiet´, gdy˝ to na nià spada obowiàzek wychowywania
dziecka obok wykonywania pracy zawodowej. Wzór kobiety w zwiàzku
partnerskim nie znajduje zrozumienia w społeczeƒstwie niemieckim.
Nawet jeÊli jest do pewnego stopnia akceptowany, rzadko bywa realizowany. Łatwiejsza wydaje si´ rezygnacja z rodziny w ogóle ni˝ stworzenie zwiàzku partnerskiego.

Wzory społeczne kobiet wyst´pujàce w Polsce
a polityka równoÊci płci
Wydaje si´, ˝e funkcjonujàce w Polsce wzory społeczne nie odbiegajà zasadniczo od głównych tendencji typowych dla wszystkich społeczeƒstw naszego kr´gu cywilizacyjnego. WspółczeÊnie w Polsce konku139
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rujà ze sobà wzory pochodzàce z ró˝nych êródeł: takie, które majà korzenie w tradycji narodowej i lokalnej – tradycyjne, oraz takie, które zaistniały dzi´ki współczesnym formom komunikacji – nowoczesne. Łatwo zauwa˝yç, ˝e w polskiej rzeczywistoÊci tworzà one swoistà mieszank´
cz´sto przeciwstawnych tendencji. Pozycja i aktywne uczestniczenie kobiet we wszystkich dziedzinach ˝ycia, zwłaszcza w ˝yciu politycznym,
gospodarczym oraz społecznym, zale˝à nie tylko od obowiàzujàcych dzisiaj wzorów, ale sà silnie zdeterminowane przez wzory tradycyjne.
Niewàtpliwie przez wieki wizerunek kobiety w Polsce kształtowały
KoÊciół katolicki i kult maryjny. Niezwykle wa˝ny był równie˝ splot wydarzeƒ historycznych. Utrata niepodległoÊci, paradoksalnie, przyczyniła si´ do poprawy sytuacji kobiet w Polsce. Gloryfikacja romantyczno-pozytywistycznego ideału matki Polki zwiàzana była z uczestnictwem
kobiet (czy raczej ich posłannictwem) w słu˝bie narodu. Okres walk narodowowyzwoleƒczych i idealizacja roli kobiety, jako ostoi polskoÊci i narodu polskiego, przyczyniły si´ do wytworzenia niezwykle silnej wi´zi mi´dzy rodzinà a narodem. Funkcjom rodzinnym zacz´to przypisywaç rang´
spraw publicznych, co było niewàtpliwie fenomenem na skal´ europejskà.22 OÊmieliło to kobiety do powolnego wychodzenia poza sfer´ prywatnà. Dzi´ki odzyskaniu przez kraj niepodległoÊci, kobiety w Polsce zdobyły prawa wyborcze, prawo do edukacji na wszystkich stopniach oraz
prawo do pracy. W tym okresie do II Rzeczypospolitej dotarła równie˝
pierwsza fala ruchu feministycznego. Coraz wi´cej kobiet zdobywało wykształcenie. Zacz´ły powstawaç pierwsze nieformalne organizacje kobiece, kobiety były coraz bardziej widoczne. Sytuacja zmieniła si´ znowu w czasach komunizmu. W nowym ustroju kobieta miała wyzwoliç
si´ z tradycyjnej roli wyzyskiwanej matki i uciskanej ˝ony. W 1956 r. wprowadzono w ˝ycie ustaw´ o warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, co umo˝liwiło kobietom dokonywanie aborcji ze wzgl´dów społecznych, a do podr´czników szkolnych przemycono zasad´ równoÊci płci
i zalecano odrzucenie tradycyjnego podziału ról w rodzinie.23 Dano kobiecie prawo do pracy, tak˝e tej wykonywanej przez m´˝czyzn – pojawiły si´ wówczas kobiety traktorzystki, Êlusarki i murarki. Coraz cz´Êciej
zacz´ło wyst´powaç zjawisko podwójnej pracy kobiet – łàczenia obowiàzków zawodowych z domowymi. Postulowany na łamach wielu mediów
sprawiedliwy podział obowiàzków domowych okazał si´ fikcjà. Propago-

22

D. Pauluk, Modele ról kobiety w podr´cznikach do wychowania seksualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 2005, s. 21.
23
Ibidem, s. 58.
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wane przez władze wzory dotyczàce podziału obowiàzków domowych nie
zostały zaakceptowane, okazały si´ zbyt odległe od tradycyjnych.
Upadek komunizmu przyniósł ujawnienie pluralizmu poglàdów.
W prasie i telewizji zacz´to prezentowaç seksualnoÊç kobiet i opisywaç
ich najró˝niejsze problemy. JednoczeÊnie nowe elity władzy wywodzàce
si´ z kr´gów opozycji silnie zwiàzanych z KoÊciołem, np. Akcja Wyborcza SolidarnoÊç, podkreÊlały niezwykłà rang´ wartoÊci takich jak rodzina, religia i patriotyzm.24 Transformacja ustrojowa uwypukliła dodatkowo kwestie zwiàzane z dyskryminacjà ze wzgl´du na płeç. Niezwykle
wa˝na była zmiana modelu gospodarki z planowej na rynkowà, co pociàgn´ło za sobà zró˝nicowanie zawodowo-społeczne oraz pojawienie si´
bezrobocia i ubo˝enie znacznej cz´Êci społeczeƒstwa. Na rynku pracy
wystàpiły inne formy dyskryminacji kobiet, ich zarobki były statystycznie ni˝sze od zarobków m´˝czyzn na tych samych stanowiskach, rzadziej awansowały i tym samym otrzymywały ni˝sze emerytury.25 Przeprowadzone wówczas badania wykazały niezwykle ciekawe zjawisko
społeczne – tzw. paradoks zadowolonego niewolnika.26 Kobiety bowiem
akceptowały sytuacj´, w której si´ znalazły, a wi´c gorszà w porównaniu
z m´˝czyznami pozycj´ społecznà. Dotyczyło to dyskryminacji w sferze
publicznej oraz domowej, a zwłaszcza podwójnej pracy, bo tradycyjny model rodziny si´ nie zmienił. Fenomen „zadowolonego niewolnika” wià˝e si´ niewàtpliwie ze stereotypowym postrzeganiem ról kobiet i m´˝czyzn oraz niezwykle silnymi tradycyjnymi wzorami kobiecymi, według
których głównà rolà kobiety jest bycie matkà i ˝onà. Wzory matki i gospodyni przekazywane sà z pokolenia na pokolenie w domu, w szkole,
w pracy i w ˝yciu publicznym.
Obecnie sytuacja kobiet w Polsce na tle krajów zachodnioeuropejskich przedstawia si´ nieciekawie. Według danych GUS-u w IV kwartale 2005 r. stopa bezrobocia wÊród kobiet wynosiła 20,3 proc., wÊród m´˝czyzn 18,3 proc., a współczynnik aktywnoÊci plasował si´ w tym okresie
na poziomie 48,1 proc. dla kobiet i 62,9 proc. dla m´˝czyzn.27 Dane z ra24

M. Baer, Women’s spacer: class, gender and the club. An anthropological study of
the transitional process in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 59.
25
Ibidem, s. 352–353.
26
Por.: H. Domaƒski, Zadowolony niewolnik. Studium o nierównoÊciach mi´dzy m´˝czyznami i kobietami w Polsce, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 1992.
27
Główny Urzàd Statystyczny, AktywnoÊç zawodowa ludnoÊci, stopa bezrobocia, http://
www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kwart_inf_ryn_pracy/2005/IV/montab.
pdf, 3.04.2006.
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portu Komisji Europejskiej z 2005 r. wskazujà, ˝e zarobki Polek wynoszà niewiele ponad 60 proc. zarobków Polaków.28 W tych statystykach
nasz kraj znalazł si´ na drugim miejscu za Irlandià. Tylko wi´cej Irlandek (65 proc.) ni˝ Polek pozostaje w domu.29 Zatem a˝ ok. 6 mln dorosłych kobiet w Polsce nie pracuje zawodowo i nie ma prawa do emerytury. Kobiety pracujàce zajmujà natomiast ni˝sze stanowiska i pełnià
mniej odpowiedzialne funkcje. Analizujàc to zjawisko, mo˝na wskazaç
trzy zasadnicze jego przyczyny. Po pierwsze, kobiety ciàgle wybierajà zawody uznane powszechnie za „kobiece”, sà zatem nauczycielkami,
urz´dniczkami ni˝szego szczebla, piel´gniarkami i pracownicami biurowymi. Zawody te sà niskopłatne i nie zapewniajà mo˝liwoÊci awansu.
Po drugie, kobiety decydujà si´ na przerwanie pracy, aby urodziç i wychowaç dziecko. Wypadajà wówczas na jakiÊ czas z ˝ycia zawodowego.
I wreszcie po trzecie, przepisy prawne zapewniajàce ochron´ socjalnà
kobietom ci´˝arnym i młodym matkom cz´sto nie zach´cajà pracodawców do zatrudniania czy awansowania kobiet. To wszystko wpływa na
poziom zarobków. Na rynku pracy mamy do czynienia z wieloma dyskryminujàcymi zjawiskami, takimi jak szklany sufit, szklane ruchome
schody i lepka podłoga. Szklany sufit to metafora rzeczywistych barier
blokujàcych kobietom dost´p do wysokich stanowisk, szklane ruchome
schody oznaczajà błyskawiczny awans m´˝czyzn w zawodach sfeminizowanych, a lepka podłoga „przykleja” kobiety do zawodów o małym presti˝u i niskopłatnych.30 Tendencje te w przyszłoÊci wcale nie muszà jednak osłabnàç. Propozycje wydłu˝enie urlopów macierzyƒskich nawet do
52 tygodni, zakaz rozwiàzywania umowy o prac´ z kobietà przez dwa lata po urodzeniu dziecka i wprowadzone ju˝ becikowe stanowià w rzeczywistoÊci ukryte mechanizmy wypierania kobiet z rynku pracy. Wysoce prawdopodobne, ˝e nie tylko pracodawcy b´dà mniej ch´tnie
zatrudniali kobiety, ale i wiele kobiet zniech´conych trudnoÊciami na
rynku pracy mo˝e zdecydowaç si´ na pozostanie w domu.31 Analizy
z ostatnich lat pokazujà przekornie, ˝e wzrost liczby kobiet „domowych”
w ˝aden sposób nie wpływa na dzietnoÊç. Kobiety nie chcà decydowaç
si´ na dziecko, bo sà Êwiadome, ˝e to na nich spoczywaç b´dzie obowiàzek jego wychowania i zaj´cia si´ gospodarstwem domowym.32
28
European Commission, Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects,
European Communities September 2005, Brussels, s. 177.
29
M. Bunda, Matki, ˝ony, kucharki, „Polityka” nr 16/2006, s. 4–12.
30
D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdaƒskie Towarzystwo Psychologiczne,
Gdaƒsk 2005, s. 121.
31
M. Bunda, op.cit., s. 12.
32
Ibidem.
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Niewiele jest równie˝ polskich kobiet w polityce. Dotyczy to nie tylko reprezentacji w parlamencie, rzàdzie, samorzàdach, ale i liczby kobiet w poszczególnych partiach czy wreszcie ich uczestnictwa w wyborach (realizowanie czynnego i biernego prawa wyborczego).33 Przyczyn
istniejàcej sytuacji nale˝y upatrywaç w wielu czynnikach. Wynika to równie˝ ze wzorów dotyczàcych idealnego polityka. Badania jasno pokazujà, ˝e funkcja ta stanowi domen´ m´˝czyzn. Po 1989 r. w Polsce mieliÊmy jednà kobiet´ premiera – Hann´ Suchockà. Przypisanie sfery władzy
m´˝czyznom nie jest jedynie specyfikà polskà. Podobnie sytuacja kształtuje równie˝ np. w społeczeƒstwie francuskim.34
Jak wyglàdajà zatem wzory kobiece we współczesnej Polsce? Jakie sà
akceptowane, a jakie realizowane? Niska aktywnoÊç kobiet w ˝yciu publicznym i zawodowym Êwiadczy, ˝e sfera ta zarezerwowana jest ciàgle
dla m´˝czyzn, kobietom zaÊ pozostaje sfera prywatna. Wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym jest jednak akceptowany.35
Na współczesne postrzeganie kobiety w społeczeƒstwie polskim na
polu rodzinnym szczególnie du˝y wpływ majà wzory tradycyjne. Na poziomie akceptowanych wzorów kobiecych mo˝na zauwa˝yç pewnà
sprzecznoÊç. Otó˝ mimo popularnoÊci wzoru zwiàzku partnerskiego,
w którym oboje mał˝onkowie po równo dzielà si´ obowiàzkami rodzinnymi, nadal niezwykle silny jest tradycyjny wzór kobiety jako ˝ony i matki. To właÊnie on jest du˝o cz´Êciej realizowany.
Polacy zatem w pełni akceptujà wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym i zawodowym, ale na akceptacji si´ koƒczy, gdy˝
deklaracje zupełnie nie przekładajà si´ na rzeczywistoÊç. Akceptowane
wzory realizuje si´ zatem w bardzo niewielkim stopniu lub nie realizuje si´ wcale. Nadal bardzo silne sà wzory tradycyjne dotyczàce kobiet
aktywnie uczestniczàcych w ˝yciu publicznym i zawodowym, zwłaszcza
zwiàzane ze sferà władzy, oraz liczne stereotypy skutkujàce obrazem kobiety jako pracownika mniej skutecznego i słabszego.
33

Por.: E. Filik-Fesnar, op.cit., s. 129.
Por.: P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
35
Przeprowadzone przez OBOP w 2002 r. badania wykazały, ˝e Polacy zdecydowanie opowiadajà si´ za całkowitym równouprawnieniem płci w ró˝nych dziedzinach ˝ycia, w szczególnoÊci w sprawowaniu funkcji posła i senatora (95,8 proc. badanych opowiedziało si´ za), obejmowaniu wysokich stanowisk (94,9 proc.), zatrudnianiu na tych
samych stanowiskach z równym wynagrodzeniem (93,4 proc.). Dane za: Pełnomocnik
Rzàdu do spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn, Krajowy Program Działaƒ na
rzecz Kobiet. II etap na lata 2003–2005, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2004, s. 17.
34
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Czy wzory kobiece funkcjonujàce we współczesnej Polsce odpowiadajà propagowanym przez Wspólnot´? Wspólnotowy wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym i zawodowym bywa ró˝nie odbierany przez poszczególne opcje polityczne. Zwolennicy opcji
prawicowych podkreÊlajà nadrz´dnoÊç tradycyjnej roli kobiety – jako ˝ony i matki, z kolei przedstawiciele lewicy proponujà zmiany zbyt daleko
idàce, nie do zaakceptowania przez katolickie społeczeƒstwo. Propagowany przez Wspólnot´ wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej w ˝yciu publicznym i zawodowym jest raczej społecznie aprobowany, co potwierdzajà badania. Ta akceptacja nie wpływa jednak na jego realizacj´.
Niestety w ostatnim czasie mo˝na zaobserwowaç zjawisko wycofywania
si´ kobiet ze sfery publicznej w pielesze domowe, co z pewnoÊcià wynika m.in. ze złej sytuacji na rynku pracy. Brak działaƒ ze strony elit rzàdzàcych lub działania takie jak wydłu˝anie urlopów macierzyƒskich mo˝e niewàtpliwie ten stan rzeczy pogorszyç.
Kolejnym wzorem propagowanym przez Wspólnot´ jest kobieta
w zwiàzku partnerskim, co wià˝e si´ zasadniczo z równym podziałem
mi´dzy mał˝onków obowiàzków zwiàzanych z wychowywaniem dzieci
i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Z akceptacjà tego wzoru
wÊród polityków jest podobnie jak z akceptacjà wzoru pierwszego. Natomiast w praktyce społecznej ojcowie bioràcy urlopy wychowawcze
nale˝à do rzadkoÊci, a pracodawcy nie ułatwiajà kobietom godzenia
obowiàzków domowych z zawodowymi. Ponadto kobiety czujà si´
niejako zobowiàzane do poÊwi´cania si´ wychowaniu dzieci i dbaniu
o dom.

Podsumowanie
Analiza przedstawiona w tej pracy pozwala podjàç prób´ okreÊlenia,
jak przebiega proces wdra˝ania polityki równoÊci płci (gender equality
policy) w Niemczech i Polsce, krajach o odmiennych wzorach społecznych. Stopieƒ wdro˝enia zale˝y przede wszystkim od tego, czy propagowane przez Wspólnot´ wzory społeczne dotyczàce kobiet i rodziny, niejako implikowane w przepisach prawnych, strategiach i programach
działania, dajà si´ pogodziç ze wzorami funkcjonujàcymi w obu krajach
oraz na ile wzory realizowane przez społeczeƒstwo sà podatne na zmiany.
W przypadku niemieckim wspólnotowa polityka równoÊci płci oraz
propagowane przez nià wzory sà do pewnego stopnia skuteczne. O sukcesie mo˝na mówiç na poziomie paƒstwa, które stworzyło sprawnie dzia144
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łajàce regulacje. W społeczeƒstwie natomiast roÊnie stopieƒ realizacji
wzorów ju˝ akceptowanych w sferze instytucjonalno-prawnej. Proces
ten jest jednak niezwykle powolny, gdy˝ natrafia na bariery tradycyjnych
wzorów kobiecych. Z realizacjà zwiàzku partnerskiego jest du˝o gorzej, stanowi to kolejny dowód obowiàzywania tradycyjnych wzorów i stereotypów. Byç mo˝e potrzeba dodatkowych regulacji lub kampanii społecznych.
W przypadku polskim nie mo˝na mówiç o sukcesie czy skutecznoÊci wspólnotowej polityki równoÊci płci. W sferze publicznej aktywnoÊç
zawodowa kobiet jest nadal niska. Przyczyn´ tego stanu rzeczy stanowi,
obok braku konsensusu politycznego, równie˝ zbyt krótki okres wdra˝ania tej polityki. Byç mo˝e wkrótce wysoka akceptacja społeczna dla kobiet aktywnie uczestniczàcych w sferze publicznej i zawodowej przy
sprzyjajàcym otoczeniu legislacyjno-instytucjonalnym zacznie wpływaç
na realizacj´ tego wzoru. W sferze prywatnej równie˝ trudno mówiç o popularnoÊci propagowanego zwiàzku partnerskiego. Mimo ˝e jest w du˝ej mierze akceptowany, wcià˝ konkuruje z wzorem rodziny tradycyjnej,
rzeczywiÊcie realizowanym. Niewiele zmieniło si´ ponadto w sferze stereotypów. Wydaje si´, ˝e dopóki wÊród polskich kobiet wyst´puje syndrom „zadowolonego niewolnika”, dopóty o zmianie modelu rodziny i pełnym wejÊciu kobiet w sfer´ publicznà nie mo˝e byç mowy.
Czy zatem wzory propagowane przez Wspólnot´ mo˝na zrealizowaç
i czy sà dobrze wprowadzane? Wzór kobiety aktywnie uczestniczàcej
w ˝yciu publicznym i zawodowym mo˝na uznaç do pewnego stopnia za
udany, o czym Êwiadczy m.in. szybki wzrost aktywnoÊci zawodowej niemieckich kobiet. Jednak, aby rzeczywiÊcie osiàgnàç pewnà równoÊç, tj.
równe płace i parytet w zajmowaniu wysokich stanowisk, nale˝y przewidzieç dodatkowe działania i kampanie społeczne. Do tego niezb´dna
wydaje si´ zmiana modelu rodziny, co jest du˝o trudniejsze. Byç mo˝e
wprowadzenie w ˝ycie modelu zwiàzku partnerskiego jest na razie zbyt
daleko idàcym zamierzeniem, nieprzystajàcym do realiów społecznych
w Europie. Oba wzory wià˝à si´ nierozerwalnie ze zmianà stereotypów
dotyczàcych płci, które stanowià przyczyn´ wielu uprzedzeƒ i skutkujà
gorszym poło˝eniem kobiet w społeczeƒstwie. Je równie˝ trudno zmieniç, skoro były utrwalane przez setki lat. Przypadek niemiecki napawa
jednak optymizmem i daje nadziej´, ˝e byç mo˝e i w Polsce dojdzie do
przeformułowania tych stereotypów.
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Abstract
The European Community gender equality policy
in the countries with different social patters regarding
women – on the example of Poland and Germany
The article presents gender equality policy and its implementation
in Poland and Germany – countries having different social patterns. The
policy implementation depends on a degree to which social patterns regarding women and family promoted by the European Community, incorporated in the legal provisions, strategies and action plans, are in line with patterns present in both countries as well as on the gender
policy’s capacity to influence such societal patterns.
The case study on Germany reveals that gender equality policy and
promoted patterns have been fairly effective, as clearly shown especially on the State level, where adequate regulations are successfully introduced. However, the acceptance of promoted patterns within the society seems rather slow, if gradual, process, hardly opposed by traditional
patterns of female roles, still massively revealed in the private sphere.
As shown in the Polish case study, our country is less effective with
respect to implementation of gender equality policy. There is little acceptance, on the public and social levels alike, for social patterns promoted by the Community.
The analysis of case studies reveals that social patterns promoted
by gender equality policy regarding women’s activities in the public sphere may be considered effective. However, it may occur quite difficult to
successfully establish patterns regarding the private sphere and promoting partnership instead of traditional marriage.
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