
Krajowa Struktura Wsparcia

Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr

Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”

ul. GórnoÊlàska 4a

00-444 Warszawa

tel. (+48 22) 825 92 45

fax: (+48 22) 825 49 58

www.bkkk-cofund.org.pl

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

United Nations Development Programme

al. Niepodleg∏oÊci 186

00-608 Warszawa

tel. (+48 22) 825 92 45

fax: (+48 22) 825 49 58

www.undp.org.pl



Polityka równoÊci p∏ci

w praktyce

PODR¢CZNIK



Wydawca:
Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr, Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”
ul. GórnoÊlaska 4a, 00-444 Warszawa
www.bkkk-cofund.org.pl

Autorka:
Astrida Neimanis

T∏umaczenie:
Agnieszka Grzybek

Redakcja:
Ewa Wosik, Joanna Janiszewska

Konsultacja:
Marta Raw∏uszko, Agnieszka Siekiera

Poglàdy przedstawione w niniejszej publikacji nie odzwierciedlajà stanowisk paƒstw cz∏onkowskich
wchodzàcych w sk∏ad zarzàdu wykonawczego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(United Nations Development Programme) ani instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Publikacja nie jest chroniona prawem autorskim. Mo˝na jà kopiowaç w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez
uprzedniej zgody UNDP, pod warunkiem podania êród∏a.

Podr´cznik Polityka równoÊci p∏ci w praktyce zosta∏ przygotowany na zlecenie Regionalnego Biura
UNDP na Europ´ i Wspólnot´ Niepodleg∏ych Paƒstw (UNDP RBEC). Pierwsze wydanie ukaza∏o si´
w 2001 roku.

Publikacja jest dost´pna w j´zykach angielskim i rosyjskim na stronach internetowych:
www.undp.sk/gender

Wszelkie uwagi i zapytania nale˝y kierowaç pod adresem:
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
al. Niepodleg∏oÊci 186
00-608 Warszawa
tel. (+48 22) 825 92 45
faks: (+48 22) 825 49 58
www.undp.org.pl

Regionalne Biuro UNDP na Europ´ i Wspólnot´ Niepodleg∏ych Paƒstw (UNDP RBEC)
Grösslingova 35, 811 09 Bratys∏awa, Republika S∏owacka
tel. (+421 2) 593 37 11 11
faks: (+421 2) 593 37 450
e-mail: registry.sk@undp.org

Warszawa 2006
ISBN 83-89-793-07-5
Nak∏ad: 2000 egz.



Wst´p do wydania polskiego 5

Wprowadzenie 7

Cz´Êç I. DZIESI¢å ETAPÓW W¸ÑCZANIA ZAGADNIE¡
ZWIÑZANYCH Z RÓWNOÂCIÑ P¸CI DO PROCESU TWORZENIA POLITYKI 9

Wprowadzenie 9

Etap 1. Najwa˝niejsi aktorzy ˝ycia publicznego: kim sà decydenci? 9
Etap 2. W∏àczanie programu równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki:

na czym polega zagadnienie? 10
Etap 3. Dà˝enie do równoÊci p∏ci: co jest celem? 11
Etap 4. OkreÊlanie sytuacji: jakimi informacjami dysponujemy? 11
Etap 5. Badanie i analizowanie zagadnienia 16
Etap 6. Przygotowywanie dzia∏aƒ z perspektywy równoÊci p∏ci 18
Etap 7. P∏eç ma znaczenie! Gromadzenie argumentów na poparcie stanowiska 19
Etap 8. Monitorowanie: uwzgl´dnianie w praktyce perspektywy równoÊci p∏ci 23
Etap 9. Ewaluacja: jakie osiàgn´liÊmy efekty? 25
Etap 10. Komunikacja spo∏eczna uwzgl´dniajàca zagadnienia równoÊci p∏ci 27

Cz´Êç II. WYTYCZNE W SPRAWIE POLITYKI RÓWNOÂCI P¸CI. PODEJÂCIE SEKTOROWE 29

Wprowadzenie 29

Makroekonomia i handel 30
Cele i uzasadnienie polityki makroekonomicznej 30
Praca niezarobkowa 33
Bud˝ety 36
Liberalizacja handlu 39

Rzàdzenie i uczestnictwo 41
Rzàdzenie i uczestnictwo na szczeblu krajowym 41
Rzàdzenie na szczeblu lokalnym: decentralizacja, planowanie spo∏eczne i Êwiadczenie us∏ug 47
Rzàdzenie a gospodarstwo domowe/rodzina 50
Uczestnictwo i rzàdzenie w sektorze prywatnym 53

Praca 55
AktywnoÊç ekonomiczna i gospodarowanie czasem: praca produkcyjna i niezarobkowa 56
Bezrobocie, poszukiwanie pracy i szkolenie w celu przekwalifikowania si´ 58
Segregacja zawodowa 61
Równe szanse a dyskryminacja 62
Warunki pracy i polityka przyjazna rodzinie 65

Edukacja 68
RównoÊç w statystyce przyj´ç do szkó∏ i ukoƒczenia edukacji 68
RównoÊç strukturalna w zawodzie nauczycielskim 70
Role i stereotypy p∏ciowe: programy szkolne oraz przygotowanie zawodowe nauczycieli 72
Zaanga˝owanie rodziców w edukacj´ 75

Zdrowie 76
Ârednia d∏ugoÊç ˝ycia 76
ZachorowalnoÊç i inne problemy zdrowotne 77
Zdrowie reprodukcyjne i seksualne 79
Reforma s∏u˝by zdrowia 82
Dost´p do opieki zdrowotnej 84
Przemoc zwiàzana z p∏cià 86

Ubóstwo 88
Definiowanie ubóstwa z perspektywy równoÊci p∏ci 88
Pomiar ubóstwa 91
Inicjatywy na rzecz likwidacji ubóstwa 93

3

SPIS TREÂCI



SprawiedliwoÊç i prawa cz∏owieka 97
Ustawodawstwo krajowe i uprawnienia 97
Sàdownictwo 99
Mi´dzynarodowe zobowiàzania w zakresie praw cz∏owieka
— monitorowanie i sprawozdawczoÊç 101
Ochrona prawna i mechanizmy wnoszenia skarg 103

Nauka, badania oraz nowe technologie informacyjne i komunikacyjne 105
P∏eç jako zmienna badawcza 105
Dane statystyczne 106
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne 108
Kariery zawodowe w nauce i technice 110

Ârodki masowego przekazu 112
Refleksja na temat ról i stereotypów p∏ciowych 112
Kontrola Êrodków masowego przekazu, uczestnictwo i dost´p do mediów 115

Ochrona Êrodowiska i zrównowa˝ony rozwój 117
Zrównowa˝ona globalna ochrona Êrodowiska i podejÊcie do rozwoju 117
Ochrona Êrodowiska a role p∏ciowe 119
Wp∏yw degradacji Êrodowiska naturalnego i jego rewitalizacji z perspektywy równoÊci p∏ci 121

Polityka obronna, konflikty zbrojne i budowanie pokoju 123
Instytucje militarne i obronne 123
P∏eç a konflikty zbrojne i wojny 125
Rozwiàzywanie konfliktów zbrojnych, budowanie pokoju i sytuacje po konfliktach 127

S∏owniczek podstawowych terminów i poj´ç dotyczàcych polityki równoÊci p∏ci 130

Literatura 132

ANEKS. ANALIZA Z PERSPEKTYWY RÓWNOÂCI P¸CI: KRÓTKI PRZEWODNIK 137

Wprowadzenie 137

Podstawowe poj´cia i podejÊcia stosowane w analizie prowadzonej
z perspektywy równoÊci p∏ci 137
Analiza wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci w polityce publicznej 140
Planowanie, zlecanie i ewaluowanie badaƒ opierajàcych si´ na analizie
z perspektywy równoÊci p∏ci 142
Zakres merytoryczny analizy z perspektywy p∏ci 143
Zlecanie badaƒ 144
W∏àczanie zagadnieƒ równoÊci p∏ci do wszystkich badaƒ dotyczàcych polityki 146

4



Promowanie równouprawnienia kobiet i m´˝czyzn jest jednym z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ
przyj´tych przez wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie organizacji w 2000 roku. Program Narodów Zjed-
noczonych ds. Rozwoju (UNDP) wspiera dzia∏ania paƒstw zmierzajàce do osiàgni´cia tego celu.
Przygotowany przez UNDP podr´cznik Polityka równoÊci p∏ci w praktyce, którego polskie wydanie
oddajemy do Paƒstwa ràk, jest jednym z najlepszych êróde∏ wiedzy o praktycznych sposobach re-
alizacji polityki równoÊciowej. 

Strategia uwzgl´dniania polityki równoÊci p∏ci (gender mainstreaming) we wszystkich dzia∏aniach
spo∏ecznych, gospodarczych i politycznych zosta∏a zapisana w deklaracjach ONZ z 1995 roku (De-
klaracja Pekiƒska) i rok póêniej Komisja Europejska uzna∏a jà za obowiàzujàcà w polityce i dzia∏aniach
Unii Europejskiej. RównoÊç kobiet i m´˝czyzn zosta∏a tak˝e okreÊlona jako cel Unii Europejskiej.
W polskim prawie obowiàzuje równouprawnienie p∏ci i zasada niedyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç.
Mimo to w praktyce spo∏ecznej równoÊç kobiet i m´˝czyzn nie jest respektowana, a prawa kobiet nie
podlegajà skutecznej ochronie i z tego powodu cz´sto sà ∏amane.

Jak pokazujà badania i dzia∏ania UNDP, równy status obu p∏ci stanowi fundamentalny warunek osiàg-
ni´cia trwa∏ego rozwoju spo∏ecznego i ekonomicznego, a tak˝e wspiera procesy pokojowe w skali
globalnej. Ze wzgl´du na swoje ogromne znaczenie sprawy kobiet powinny byç uwzgl´dniane przy
kreowaniu i realizowaniu polityki na równi ze sprawami m´˝czyzn. „Âwiat stopniowo zaczyna rozu-
mieç, ˝e nie ma skuteczniejszej polityki ukierunkowanej na rozwój, zdrowie i edukacj´ ni˝ wspieranie
kobiet i dziewczàt w osiàganiu równego statusu z m´˝czyznami” — powiedzia∏ sekretarz generalny
ONZ, Kofi Annan. Zadaniem polityki równoÊci p∏ci jest zapewnienie równego statusu kobiet i ich pe∏-
ny udzia∏ we wszystkich sferach ˝ycia spo∏ecznego, ∏àcznie z uczestnictwem w procesie podejmowania
decyzji oraz dost´pem do rynku pracy i procesu rzàdzenia. 

Polskie wydanie podr´cznika powsta∏o z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
w Polsce oraz dzi´ki wsparciu finansowo-organizacyjnemu Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”. W ra-
mach nawiàzanej wspó∏pracy powsta∏ kompleksowy projekt szkoleniowy z zakresu gender mainstrea-
ming, skierowany do Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, którego
celem jest przekazanie polskim projektodawcom wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu zarzàdzania równo-
uprawnieniem p∏ci w projektach. Niniejszy podr´cznik jest niezb´dnym elementem tego programu. 

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ma na celu zapobieganie dyskryminacji i nierównoÊci na rynku
pracy. Polityka równoÊci p∏ci, stanowiàca nieod∏àczny element projektów realizowanych w ramach IW
EQUAL, powinna byç stosowana we wszelkich projektach finansowanych z funduszy publicznych.
Mamy nadziej´, ˝e podr´cznik Polityka równoÊci p∏ci w praktyce stanie si´ dla Paƒstwa podstawà
planowania i realizowania dzia∏aƒ uwzgl´dniajàcych perspektyw´ równoÊci p∏ci, które wykroczà poza
ramy tej inicjatywy. Wierzymy, ˝e doÊwiadczenia IW EQUAL b´dà punktem wyjÊcia i inspiracjà dla
rzeczywistej realizacji zasady równoÊci p∏ci, a Paƒstwo stanà si´ liderami równouprawnienia w swoich
organizacjach. W ten sposób przy∏àczymy si´ wspólnie do budowy otwartego i demokratycznego
spo∏eczeƒstwa, które uznaje i szanuje ró˝nice w zdolnoÊciach, potrzebach, a tak˝e aspiracjach ko-
biet i m´˝czyzn. 

Anna Darska Beata Puszczewicz
Szefowa Przedstawicielstwa Zast´pca Dyrektora ds. Informacji
Programu Narodów Zjednoczonych i Organizacji
ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce Biura Koordynacji Kszta∏cenia Kadr

Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”
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CO ROZUMIEMY PRZEZ POLITYK¢ RÓWNOÂCI P¸CI?

Zgodnie z definicjà zaproponowanà przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych polityka równoÊci
p∏ci oznacza:

proces oceny wp∏ywu na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn wszelkich planowanych dzia∏aƒ, w tym usta-
wodawstwa, polityki lub programów, we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach. Jest to
strategia, zgodnie z którà problemy i doÊwiadczenia kobiet i m´˝czyzn stajà si´ integralnym ele-
mentem planowania, wdra˝ania, monitorowania i ewaluacji wszelkiej polityki i programów we wszyst-
kich sferach ˝ycia politycznego, ekonomicznego i spo∏ecznego, tak aby kobiety i m´˝czyêni odnosili
równe korzyÊci, a nierównoÊç si´ nie utrwala∏a1.

W∏àczanie zagadnieƒ zwiàzanych z p∏cià do g∏ównego nurtu polityki jest nie tylko kwestià sprawied-
liwoÊci spo∏ecznej, ale strategià niezb´dnà, aby zapewniç ludziom sprawiedliwy i trwa∏y rozwój za po-
mocà najbardziej efektywnych i wydajnych Êrodków.

Inne êród∏a definiujà gender mainstreaming w sposób nast´pujàcy:

„Gender mainstreaming to (re)organizacja, ulepszanie, rozwój i ewaluacja procesów politycznych po-
legajàca na w∏àczaniu perspektywy równoÊci p∏ci na wszystkich poziomach i etapach decyzji poli-
tycznych przez wszystkich uczestników ˝ycia politycznego zaanga˝owanych w kszta∏towanie polityki”2.

„Diagnozowanie poprzez badania wszystkich aspektów aktualnej sytuacji spo∏ecznej — oddzielne
w odniesieniu do kobiet i m´˝czyzn, sprawiedliwe dzielenie zasobów tak, aby w równym stopniu ko-
rzystali z nich przedstawiciele ka˝dej p∏ci, planowanie oraz dokonywanie symulacyjnych ocen bli˝-
szych i dalszych skutków wszelkich polityk i dzia∏aƒ spo∏ecznych oddzielnie dla kobiet i m´˝czyzn,
a w tym te˝ polityk w zakresie stanowienia i stosowania prawa”3.

„Celem polityki równoÊciowej gender mainstreaming (GM) jest uwzgl´dnianie odmiennych potrzeb
kobiet i m´˝czyzn przy planowaniu i realizacji projektów oraz przy podejmowaniu wszelkich decyzji
politycznych, aby przeciwdzia∏aç dyskryminacji oraz polepszyç jakoÊç ˝ycia wszystkich cz∏onków
spo∏ecznoÊci. GM nie jest gotowym rozwiàzaniem. W ka˝dej organizacji czy instytucji wprowadzenie
tej strategii mo˝e wyglàdaç inaczej, poniewa˝ poczàtkiem zawsze jest ustalenie sytuacji wyjÊciowej
z uwzgl´dnieniem kategorii p∏ci”4.

Na czym polega nowatorstwo polityki równoÊci p∏ci?

Polityka równoÊci p∏ci uwypukla specyfik´ spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci we wszystkich
dziedzinach polityki. RównoÊç p∏ci przestaje byç „odr´bnà kwestià”, staje si´ zagadnieniem doty-
czàcym ca∏ej polityki i wszystkich programów. Ponadto w podejÊciu uwzgl´dniajàcym kwestie rów-
noÊci p∏ci nie traktuje si´ kobiet jako odr´bnej grupy, ale dostrzega si´ w kobietach i m´˝czyznach
podmioty aktywnie uczestniczàce w procesie rozwoju oraz jego beneficjentki i beneficjentów.

DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e kwestie p∏ci sà postrzegane w zró˝nicowany sposób w zale˝noÊci od
kraju, regionu i konkretnej sytuacji, w tym od stopnia rozwoju ekonomicznego danego paƒstwa. Jed-
noczeÊnie uzmys∏awia, ˝e gruntowna analiza, uwzgl´dniajàca uwarunkowania spo∏eczno-kulturowe
sytuacji kobiet i m´˝czyzn, pozwala na ujawnienie potrzeb i priorytetów zró˝nicowanych ze wzgl´du
na p∏eç, a tak˝e nierównoÊci p∏ci pod wzgl´dem szans i osiàganych rezultatów. Polityka równoÊci p∏ci
ma pomóc w rozwiàzaniu tych problemów.

Staje si´ jasne, i˝ podejÊcie polegajàce na „w∏àczaniu zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu
polityki” nie oznacza od razu, ˝e nie ma potrzeby realizowania konkretnej polityki, programów lub
projektów bezpoÊrednio ukierunkowanych na rzecz równoÊci p∏ci. Poziom interwencji (od podstawo-
wej „wra˝liwoÊci na spo∏eczno-kulturowe uwarunkowania p∏ci” do wszechstronnych programów
adresowanych do okreÊlonej p∏ci) b´dzie zale˝a∏ od konkretnych potrzeb i priorytetów, które zostanà
okreÊlone na podstawie oceny sytuacji, dokonanej z uwzgl´dnieniem perspektywy p∏ci.

7

WPROWADZENIE

1 The Report of the Economic and Social Council for 1997, United Nations, New York 1997.
2 Z perspektywy równoÊci p∏ci. Ramy koncepcyjne, metodologia i przyk∏ady dobrych praktyk, Sekretariat Pe∏no-
mocnika Rzàdu ds. Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn, Warszawa 2005.

3 E. Zieliƒska, Lekcje uprawnienia, Prawne gwarancje równoÊci kobiet i m´˝czyzn, Zeszyt Pe∏nomocnika nr 7,
Sekretariat Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn, Warszawa 2004.

4 J. Matuszak, Polityka wra˝liwa na p∏eç, Polityka równoÊci p∏ci na poziomie lokalnym, Fundacja OÊrodek Informacji
Ârodowisk Kobiecych OÂKa, Warszawa 2005.



Polityka równoÊci p∏ci — poniewa˝ jest wszechstronnà strategià — powinna równie˝ podejmowaç
kwestie Êrodowiska (przedsi´biorstw, instytucji, organizacji), w którym tworzy si´ oraz realizuje danà
polityk´, program czy projekt. Strategii w∏àczania zagadnieƒ równoÊci p∏ci do planowania i opraco-
wywania programów musi towarzyszyç strategia zapewniajàca uwra˝liwienie Êrodowiska pracy na
kwestie zwiàzane z równoÊcià p∏ci, co zagwarantuje kobietom i m´˝czyznom równe szanse oraz rów-
ne traktowanie. W celu skutecznego w∏àczania zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki
nale˝y tak˝e zapewniç odpowiedni potencja∏ techniczny i zasoby ludzkie.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PODR¢CZNIK?

Podr´cznik zosta∏ opracowany przede wszystkim z myÊlà o osobach odpowiedzialnych za two-
rzenie polityki, które nie sà specjalistami/specjalistkami w zakresie równoÊci p∏ci, ale które, zgod-
nie z zakresem swoich obowiàzków s∏u˝bowych, wype∏niajà codzienne zadania zwiàzane z realizacjà
polityki równoÊci p∏ci. Podr´cznik ma im s∏u˝yç jako przewodnik w pracy zawodowej.

JednoczeÊnie podr´cznik ten b´dzie interesujàcy i u˝yteczny dla innych grup zawodowych zajmu-
jàcych si´ omawianà problematykà:

• personel merytoryczny UNDP mo˝e korzystaç z niego jako przewodnika w zakresie w∏àczania za-
gadnieƒ równoÊci p∏ci do zarzàdzania projektami i programami;

• organizacje pozarzàdowe i grupy dzia∏ajàce na rzecz obrony praw cz∏owieka mogà z jego pomocà
monitorowaç i wspieraç dzia∏ania rzàdu oraz organizacji mi´dzynarodowych;

• studentki i studenci zrozumiejà dzi´ki niemu, na czym w praktyce polega polityka równoÊci p∏ci;

• prze∏o˝eni/prze∏o˝one osób odpowiedzialnych za kszta∏towanie polityki i personelu merytorycz-
nego b´dà mogli lepiej zrozumieç, w jaki sposób polityka równoÊci p∏ci wp∏ywa na plany pracy ich
pracowników, w zwiàzku z tym b´dà mogli uwzgl´dniç t´ problematyk´ w systemach oceny pracy
i przeznaczyç na ten cel odpowiednie Êrodki bud˝etowe;

• dla osób odpowiedzialnych za promowanie równoÊci p∏ci i specjalistów/specjalistek w dziedzinie
spraw równoÊciowych podr´cznik ten mo˝e si´ okazaç u˝yteczny jako zwi´z∏e i ∏atwe w u˝yciu êród-
∏o w trakcie ich pracy albo przy organizowaniu szkoleƒ.

JAK KORZYSTAå Z PODR¢CZNIKA?

Podr´cznik zosta∏ podzielony na dwie cz´Êci:

Cz´Êç I. Polityka równoÊci p∏ci: dziesi´ç etapów w∏àczania zagadnieƒ zwiàzanych z równoÊcià
p∏ci do procesu tworzenia polityki

Cz´Êç I zawiera praktyczny przewodnik w zakresie w∏àczania zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego
nurtu we wszystkich dziedzinach czy sektorach polityki. Proces ten podzielony jest na dziesi´ç
etapów, z których ka˝dy zosta∏ opisany za pomocà ró˝nych narz´dzi i list kontrolnych.

Pomimo ˝e dziesi´ç opisowych etapów tworzy pewien cykl, nale˝y zaczàç od etapu, który b´dzie dla
nas najodpowiedniejszym punktem wyjÊcia.

Cz´Êç II. Wytyczne w sprawie polityki równoÊci p∏ci. PodejÊcie sektorowe

W cz´Êci II przedstawiono wytyczne w sprawie równoÊci p∏ci, uporzàdkowane wed∏ug sektorów lub
dziedzin polityki. Wytyczne te uwydatniajà kwestie równoÊci p∏ci w poszczególnych dziedzinach,
g∏ówne argumenty przemawiajàce za politykà równoÊci p∏ci w danej dziedzinie, a tak˝e potencjalne
wskaêniki post´pu i punkty odniesienia do podejmowania dzia∏aƒ. 

Przedstawione w ogólnych zarysach w cz´Êci I podr´cznika podejÊcie typu „krok po kroku” mo˝e
stanowiç punkt wyjÊcia do pracy z bardziej zasadniczymi aspektami nakreÊlonymi w Wytycznych
w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Informacje zawarte w Wytycznych trudno uznaç za wyczerpujàce, gdy˝ okreÊlone sytuacje b´dà si´
z pewnoÊcià ró˝ni∏y w zale˝noÊci od kraju, regionu czy czasu, w którym mia∏y miejsce. Tym niemniej
Wytyczne mogà pos∏u˝yç jako u˝yteczny punkt wyjÊcia.
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WPROWADZENIE 

Polityka równoÊci p∏ci ju˝ z samej definicji obejmuje w∏àczanie perspektywy p∏ci oraz analiz uwz-
gl´dniajàcych spo∏eczno-kulturowe uwarunkowania p∏ci na wszystkich etapach planowania, wdra-
˝ania i ewaluacji projektów, polityki i programów.

Cz´Êç I podr´cznika zawiera praktyczne wskazówki i porady, jak polityk´ równoÊci p∏ci prze∏o˝yç
z teorii na praktyk´. W tym celu analizujemy dziesi´ç ró˝nych, choç wzajemnie powiàzanych etapów
tworzenia projektu lub polityki. W∏àczanie zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu nie jest bo-
wiem odosobnionym dzia∏aniem, ale integralnà cz´Êcià ca∏ego cyklu realizacji projektu lub polityki. 

Cz´Êç II mo˝na potraktowaç w gruncie rzeczy jako list´ kontrolnà, która pomo˝e okreÊliç dzia∏ania
ju˝ zrealizowane, dajàc jednoczeÊnie wskazówki, jak rozszerzyç przyj´te podejÊcie o polityk´ rów-
noÊci p∏ci.

W∏àczanie zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki obejmuje nast´pujàcych dziesi´ç
etapów:

1. Najwa˝niejsi aktorzy ˝ycia publicznego: kim sà decydenci?
2. W∏àczanie programu równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki: na czym polega zagadnienie?
3. Dà˝enie do równoÊci p∏ci: co jest celem?
4. OkreÊlanie sytuacji: jakimi informacjami dysponujemy?
5. Badanie i analizowanie zagadnienia. 
6. Formu∏owanie interwencji w zakresie polityki lub programów z perspektywy równoÊci p∏ci.
7. P∏eç ma znaczenie! Gromadzenie argumentów na poparcie stanowiska.
8. Monitorowanie: uwzgl´dnianie w praktyce spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci.
9. Ewaluacja: jakie osiàgn´liÊmy efekty?

10. Komunikacja spo∏eczna uwzgl´dniajàca zagadnienia równoÊci p∏ci.

CZY POLITYKA RÓWNOÂCI P¸CI JEST FAKTYCZNIE
TAK SKOMPLIKOWANA?

Nie zniech´cajmy si´ koniecznoÊcià w∏àczenia problematyki równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki.
Choç prawdà jest, ˝e pog∏´biona analiza uwzgl´dniajàca perspektyw´ równoÊci p∏ci wymaga du˝ej
wiedzy specjalistycznej, w razie potrzeby mo˝na jà uzyskaç, zatrudniajàc ekspertki/ekspertów
zewn´trznych.

W∏àczanie kwestii zwiàzanych z równoÊcià p∏ci do g∏ównego nurtu polityki polega w praktyce na prze-
analizowaniu pytaƒ z listy kontrolnej, by upewniç si´, ˝e niczego si´ nie przeoczy∏o. Chodzi o posta-
wienie w∏aÊciwych pytaƒ, które pozwolà stwierdziç, gdzie najlepiej skierowaç ograniczone zasoby i pod-
jàç dzia∏ania. W∏àczanie kwestii p∏ci do g∏ównego nurtu polityki to proces niezb´dny do osiàgni´cia
równoÊci p∏ci w sposób najbardziej wydajny i efektywny.

Etap 1 dotyczy kontekstu tworzenia projektu i polityki. Osoby zaanga˝owane w ten proces, wraz ze
swà hierarchià wartoÊci i rozumieniem kwestii równoÊci p∏ci, w znacznym stopniu okreÊlà rezultaty
danej polityki lub projektu.

Etap 1 polega na poszukiwaniu odpowiedzi na nast´pujàce kluczowe pytania:

Kim sà aktorzy ˝ycia publicznego? Czy sà to osoby indywidualne, czy grupy rozumiejàce kwestie
równoÊci p∏ci?

Polityka równoÊci p∏ci oznacza, ˝e nale˝y zidentyfikowaç oraz w∏àczyç do ca∏ego cyklu tworzenia
i realizacji projektu lub polityki podmioty zainteresowane kwestiami równoÊci p∏ci. Im wi´cej pod-
miotów uczestniczy w procesie tworzenia polityki, tym wi´ksza odpowiedzialnoÊç i szersze spektrum
poglàdów i opinii. Dzi´ki temu zostaje wprowadzonych szereg „punktów odniesienia i metod równo-
wa˝enia” konkurujàcych ze sobà stanowisk. Negocjowanie tych zró˝nicowanych stanowisk udos-
konali proces tworzenia polityki.
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CZ¢Âå I

DZIESI¢å
ETAPÓW
W¸ÑCZANIA
ZAGADNIE¡
ZWIÑZANYCH
Z RÓWNOÂCIÑ
P¸CI
DO PROCESU
TWORZENIA
POLITYKI

ETAP 1
Najwa˝niejsi aktorzy ˝ycia publicznego:
kim sà decydenci?



Czy we wszystkich branych pod uwag´ organizacjach i instytucjach wyst´puje równowaga p∏ci?

JeÊli wÊród poszczególnych podmiotów lub w grupie osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki
wyst´puje silna nierównowaga p∏ci, nale˝y podjàç starania, aby w∏àczyç przedstawicieli/przedstawi-
cielki p∏ci niedostatecznie reprezentowanej. Dopiero wówczas bowiem nasze dzia∏ania b´dà odpo-
wiedzialne i wiarygodne.

Gdzie mo˝na uzyskaç specjalistycznà wiedz´ na temat zagadnieƒ zwiàzanych z równoÊcià p∏ci?

Osoby i instytucje majàce specjalistycznà wiedz´ na temat zagadnieƒ zwiàzanych z równoÊcià p∏ci
pomogà okreÊliç podstawowe punkty odniesienia s∏u˝àce w∏àczeniu tej problematyki do g∏ównego
nurtu polityki oraz zapewnià w∏aÊciwe podejÊcie w trakcie realizacji ca∏ego projektu lub cyklu two-
rzenia polityki. Ekspertki/eksperci sà wa˝nymi sojusznikami. T́  specjalistycznà wiedz´ mo˝na uzys-
kaç od twórców polityki, pracownic/pracowników akademickich, konsultantek/konsultantów, organi-
zacji pozarzàdowych, spo∏ecznoÊci lokalnych lub partnerów na rzecz rozwoju (czyli np. agend Unii
Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych). Pozyskiwanie tego typu ekspertyz dokonuje
si´ na najbardziej podstawowym poziomie w∏àczania zagadnieƒ dotyczàcych równoÊci p∏ci do g∏ów-
nego nurtu polityki.

LISTA KONTROLNA DLA OSÓB/INSTYTUCJI WRA˚LIWYCH
NA KWESTIE RÓWNOÂCI P¸CI
Czy do polityki lub do cyklu projektu zosta∏y w∏àczone nast´pujàce jednostki lub grupy:

• osoby odpowiedzialne za promowanie równoÊci p∏ci w ministerstwach lub departamentach;
• partnerzy na rzecz rozwoju majàcy mandat do dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci;
• rzàdowi lub niezale˝ni ekonomiÊci/ekonomistki majàcy specjalistycznà wiedz´ na temat równoÊci p∏ci;
• reprezentantki/reprezentanci interesów sektora prywatnego;
• organizacje parasolowe zrzeszajàce organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz kobiet lub rów-

noÊci p∏ci;
• organizacje pozarzàdowe lub spo∏ecznoÊci lokalne, które reprezentujà interesy m´˝czyzn w zakre-

sie równoÊci p∏ci;
• sektorowe lub „bran˝owe” organizacje pozarzàdowe, które sà zainteresowane kwestiami równoÊci

p∏ci lub majà doÊwiadczenie w tej dziedzinie;
• grupy lub osoby dzia∏ajàce na rzecz praw cz∏owieka;
• instytucje typu think tank lub badacze/badaczki polityki majàcy doÊwiadczenie w dziedzinie za-

gadnieƒ zwiàzanych z równoÊcià p∏ci;
• naukowcy lub badacze/badaczki z uniwersyteckich wydzia∏ów studiów nad spo∏eczno-kulturowà

to˝samoÊcià p∏ci (tzw. gender studies).

Etap 2 s∏u˝y przede wszystkim okreÊleniu g∏ównego problemu, którym nale˝y si´ zajàç. Mo˝na to
osiàgnàç odpowiadajàc na podstawowe pytanie:

Co jest przedmiotem projektu lub inicjatywy politycznej?

Przedmiot ten nale˝y nast´pnie przeanalizowaç z perspektywy p∏ci w celu stwierdzenia, gdzie, dla-
czego i jak powinny byç wprowadzone okreÊlone inicjatywy w zakresie polityki równoÊci p∏ci. W ok-
reÊleniu, na czym polega „kwestia p∏ci” pomo˝e odpowiedê na nast´pujàce pytanie:

Czy zagadnienie to ma ró˝ne skutki dla kobiet i m´˝czyzn?

DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e w wielu albo nawet w wi´kszoÊci przypadków dana kwestia faktycznie
odmiennie wp∏ywa na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn. Oznacza to koniecznoÊç okreÊlenia konkretnych,
ró˝nych skutków dla kobiet i m´˝czyzn (zob. Polityka równoÊci p∏ci — etap 4 i 5). Analiza uwzgl´d-
niajàca perspektyw´ p∏ci to jeden z kluczowych elementów wyjaÊniania, na czym polega specyfika
p∏ci kulturowej w przypadku tego zagadnienia (zob. Aneks. Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci:
krótki przewodnik). Wytyczne w sprawie w∏àczania zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu po-
lityki zawarte w cz´Êci II podr´cznika pomogà okreÊliç, na czym b´dà polega∏y „kwestie p∏ci” w przy-
padku konkretnych obszarów problemowych.

10

ETAP 2
W∏àczanie programu równoÊci p∏ci
do g∏ównego nurtu polityki: na czym polega zagadnienie?



Etap 2 jest pierwszym spojrzeniem „przez pryzmat p∏ci”. O ile na tym etapie nie okreÊlamy jeszcze
konkretnych zagadnieƒ dotyczàcych równoÊci p∏ci, które wymaga∏yby rozwiàzaƒ politycznych, o tyle
realizacja tego etapu powinna pomóc dostrzec zdeterminowany przez p∏eç charakter problemów,
które na pozór wydajà si´ ca∏kowicie neutralne.

Po ustaleniu tematu projektu lub inicjatywy politycznej nale˝y okreÊliç ich cel. Mo˝na to zrobiç odpo-
wiadajàc na nast´pujàce pytanie:

• Co chcemy osiàgnàç?

Na etapie 2 okreÊliliÊmy specyfik´ spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci zwiàzanà z okreÊlonym
zagadnieniem politycznym. Równie wa˝ne jest wyodr´bnienie tej specyfiki w ramach danego celu
politycznego. Mo˝na to zrobiç na dwa sposoby, zadajàc nast´pujàce pytania:

• Czy cel odnosi si´ zarówno do kobiet, jak i do m´˝czyzn?

Cel polityczny lub cel projektu powinien uwzgl´dniaç wszelkie ró˝nice mi´dzy kobietami i m´˝-
czyznami oraz dà˝yç do ich wyrównania. JeÊli kobiety i m´˝czyêni majà ró˝ne potrzeby, wówczas ce-
lem powinno byç zaspokojenie potrzeb zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn. Je˝eli w okreÊlonej sytuacji
kobiety i m´˝czyêni znajdujà si´ w niekorzystnym po∏o˝eniu, celem polityki powinno byç wyrównanie
tej nierównowagi. Cele te majà wobec tego charakter „korygujàcy” — polegajà na zaspokajaniu po-
trzeb zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn.

• Czy cel ∏àczy si´ z zobowiàzaniem do zapewnienia wi´kszej równoÊci p∏ci?

Cel polityki lub projektu nale˝y równie˝ szerzej przeanalizowaç pod kàtem równoÊci p∏ci. Byç mo˝e
elementy instytucji, struktur czy fundamentalnych zasad, które stanowià kontekst dla problemu, de
facto uniemo˝liwiajà równoÊç kobiet i m´˝czyzn. JeÊli tak jest w istocie, cel nale˝y poszerzyç, tak aby
uwzgl´dnia∏ równie˝ te elementy. Cele te majà wobec tego charakter „transformacyjny”, polegajà na
przekszta∏caniu instytucji i struktur (spo∏ecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturalnych itp.), tak
aby ∏atwiej mo˝na by∏o osiàgnàç pe∏nà równoÊç p∏ci.

Te szerokie cele zostanà prze∏o˝one na konkretne wskaêniki i zadania (zob. etap 6) po sprecyzowa-
niu problemu (zob. etap 5, a tak˝e Aneks. Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci: krótki przewodnik) oraz
przygotowaniu okreÊlonych dzia∏aƒ politycznych.

Na etapie 2 wyodr´bniliÊmy zagadnienie polityczne i okreÊliliÊmy specyficzne zagadnienia dotyczàce
p∏ci. Na etapie 3 zdefiniowaliÊmy ca∏oÊciowe, zamierzone cele dzia∏aƒ politycznych lub projektu,
zwracajàc jednoczeÊnie uwag´, by uwzgl´dnia∏y one spo∏eczno-kulturowe uwarunkowania p∏ci.

Na etapie 4 „OkreÊlanie sytuacji” nale˝y zaczàç myÊleç o precyzyjnym zdefiniowaniu problemu oraz
potencjalnych dzia∏aƒ politycznych. W tym celu trzeba sporzàdziç wykaz:

• tego, co wiemy;
• tego, czego nie wiemy;
• dotychczasowych projektów lub dzia∏aƒ politycznych;
• prowadzonych obecnie dzia∏aƒ;
• planowanych dzia∏aƒ zwiàzanych z omawianà tematykà.

UÊwiadomienie sobie tych kwestii pomo˝e skoncentrowaç si´ na „wype∏nianiu luk”, zleceniu nie-
zb´dnych badaƒ lub samodzielnym ich przeprowadzeniu oraz zaplanowaniu uzupe∏niajàcych inicja-
tyw, zamiast ja∏owego „kr´cenia si´ w kó∏ko”. „OkreÊlenie sytuacji” to etap majàcy zasadnicze znacze-
nie dla zapewnienia skutecznoÊci procesowi w∏àczania problematyki równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu
polityki.
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ETAP 3

ETAP 4

Dà˝enie do równoÊci p∏ci: co jest celem?

OkreÊlanie sytuacji: jakimi informacjami dysponujemy?



Proponujemy zastosowanie trzech narz´dzi i çwiczeƒ, które pomogà odpowiedzieç na wy˝ej wymie-
nione pytania:

1. Tabela sprawdzajàca, dotyczàca kwestii zwiàzanych z równoÊcià p∏ci. 

2. Przeglàd polityki pod kàtem równoÊci p∏ci.

3. Przeglàd ustawodawstwa pod kàtem równoÊci p∏ci.

NARZ¢DZIE NR 1 S¸U˚ÑCE W¸ÑCZANIU KWESTII RÓWNOÂCI P¸CI
DO G¸ÓWNEGO NURTU POLITYKI — TABELA SPRAWDZAJÑCA,
DOTYCZÑCA KWESTII ZWIÑZANYCH Z RÓWNOÂCIÑ P¸CI

Zastosowanie tego narz´dzia polega na wype∏nieniu tabeli sprawdzajàcej w odniesieniu do problemu
sektorowego lub politycznego, nad którym obecnie pracujemy. W ten sposób metodycznie sporzà-
dzimy wykaz tego, co wiemy i czego nie wiemy oraz dotychczasowych, bie˝àcych i zaplanowanych
dzia∏aƒ. åwiczenie to nie wymaga ˝adnych dodatkowych Êrodków finansowych.

Czas potrzebny do wykonania çwiczenia. Na wype∏nienie zamieszczonej poni˝ej tabeli potrzeba
niewiele czasu. Poniewa˝ jednak mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nasi partnerzy i wspó∏pracownicy b´dà potrze-
bowali wi´cej czasu na wykonanie swojej cz´Êci zadania, trzeba si´ liczyç z tym, ˝e çwiczenie to zaj-
mie nam od jednego do dwóch tygodni.

Pomocne êród∏a informacji:

• baza danych rzàdowych aktów prawnych;

• baza danych dokumentów rzàdowych;

• baza danych badaƒ zleconych przez rzàd;

• baza danych na temat pomocy technicznej udzielanej przez darczyƒców (np. Uni´ Europejskà);

• baza danych o dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych.

Metodologia. Nale˝y wype∏niç tabel´, opierajàc si´ na informacjach w∏asnych oraz uzyskanych od
innych podmiotów. 

1. Pierwszy rzàd (kwestie sektorowe lub polityczne). OkreÊlcie g∏ówne kwestie polityczne b´dàce
przedmiotem zainteresowania (mogà to byç dodatkowe zagadnienia wyró˝nione w ramach danego
problemu). Wykorzystajcie wszystkie potrzebne kolumny.

2. Drugi rzàd (pytania dotyczàce równoÊci p∏ci). Sformu∏ujcie pytania dotyczàce potencjalnej spe-
cyfiki p∏ci w nawiàzaniu do zagadnieƒ wyró˝nionych w ramach danego problemu (mo˝na je spre-
cyzowaç w trakcie realizacji etapu 2 W∏àczanie zagadnieƒ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki,
odpowiadajàc na pytanie: Czy zagadnienie to ma takie same skutki dla kobiet i m´˝czyzn?).

3. Dodatkowe rz´dy. Wpiszcie wszystko to, co wiecie o danym zagadnieniu wed∏ug kategorii wy-
mienionych w lewej kolumnie (jako wskazówki przy wype∏nianiu tabeli s∏u˝à informacje zaznaczo-
ne kursywà). Zaznaczcie wszystkie pytania, na które nie mo˝ecie odpowiedzieç z braku informacji.

Wykorzystanie rezultatów. Luki, które si´ pojawià po wype∏nieniu tabeli wska˝à dziedziny, w których
trzeba b´dzie przeprowadziç dodatkowe badania, podjàç dzia∏ania uzupe∏niajàce itp. Aktualizowanie
tabeli mo˝e s∏u˝yç jako narz´dzie monitorowania post´pów w realizacji polityki równoÊci p∏ci.
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TABELA SPRAWDZAJÑCA, DOTYCZÑCA KWESTII ZWIÑZANYCH
Z RÓWNOÂCIÑ P¸CI*

Kwestie sektorowe Kwestia 1 Kwestia 2 Kwestia 3
lub polityczne

Pytania dotyczàce Jakie pytania pomogà wam Jakie pytania dotyczàce Jakie pytania dotyczàce
równoÊci p∏ci okreÊliç wszelkie aspekty równoÊci p∏ci nale˝y zadaç równoÊci p∏ci nale˝y zadaç

dotyczàce równoÊci p∏ci w przypadku tej kwestii? w przypadku tej kwestii?
w przypadku tej kwestii?
Czego chcecie si´ dowiedzieç
o równoÊci p∏ci?

Co wiecie?

Wskaêniki Czy istniejà jakiekolwiek,
(iloÊciowe i jakoÊciowe) regularnie monitorowane wskaêniki,

które pomogà odpowiedzieç
na pytania dotyczàce równoÊci p∏ci?
Jakie to wskaêniki? Kto je Êledzi?

Dost´pne raporty Czy macie dost´p do raportów
z badaƒ z badaƒ, w których mo˝na znaleêç

odpowiedzi na pytania dotyczàce
równoÊci p∏ci? Czy dost´p do nich
majà wasi wspó∏pracownicy/
/wspó∏pracownice?

Program rzàdowy Czy istniejà programy rzàdowe
odnoszàce si´ do tej kwestii?
Czy zosta∏y w nich uwzgl´dnione
zagadnienia dotyczàce równoÊci p∏ci?

Polityka rzàdu/ Jakie dzia∏ania polityczne i akty
/ustawodawstwo prawne odnoszà si´ do tej kwestii?

Czy zosta∏y w nich uwzgl´dnione
zagadnienia dotyczàce równoÊci p∏ci?

Projekty organizacji Czy znacie projekty realizowane
pozarzàdowych przez organizacje pozarzàdowe

odnoszàce si´ do tej kwestii?
Czy zosta∏y w nich uwzgl´dnione
zagadnienia dotyczàce równoÊci p∏ci?

Dzia∏alnoÊç darczyƒców Jakie dzia∏ania darczyƒców odnoszà si´
do tej kwestii? Czy zosta∏y w nich
uwzgl´dnione zagadnienia dotyczàce
równoÊci p∏ci?

Uwaga: Tabela sprawdzajàca nie stanowi ram analitycznych. Nie wska˝e ona ani potencjalnych rozwiàzaƒ, ani
konkretnych dzia∏aƒ politycznych, które nale˝a∏oby podjàç. Pomo˝e natomiast zrozumieç, jakie „narz´dzia” w ra-
mach istniejàcej polityki, programów czy dost´pnych danych nale˝y zastosowaç, aby kwestie równoÊci p∏ci zosta-
∏y w∏àczone do g∏ównego nurtu polityki.

* Przyk∏ad zaczerpni´ty z prezentacji S. Tadjbakhsh przedstawionej w ∏otewskim biurze UNDP w kwietniu 2000 roku.

Przyk∏adowe çwiczenie u∏atwiajàce wype∏nienie tabeli sprawdzajàcej

Przedstawiamy zastosowanie narz´dzia nr 1 do okreÊlenia sytuacji w sektorze nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych w kraju X.

Wype∏niona tabela powinna pokazaç dziedziny wymagajàce dalszej analizy i badaƒ uwzgl´dniajàcych
perspektyw´ równoÊci p∏ci.
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NOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE W KRAJU X

Kwestie sektorowe Dost´p do Internetu Rozwój handlu Miejsca pracy w sektorze
lub polityczne za poÊrednictwem Internetu nowych technologii informacyjnych

w sektorze ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw

Pytania dotyczàce Czy kobiety i m´˝czyêni Czy kobiety i m´˝czyêni Czy kobiety i m´˝czyêni
równoÊci p∏ci majà równy dost´p do Internetu? majà taki sam udzia∏ w rozwoju majà równy dost´p do miejsc

Jakie sà skutki nierównowagi p∏ci? handlu za poÊrednictwem pracy w sektorze nowych
Czy kobiety i m´˝czyêni korzystajà Internetu? Czy handel ten technologii informacyjnych?
z Internetu w innych celach? ma ró˝ne skutki dla kobiet Jakie sà bariery? Jakie sà

i m´˝czyzn? skutki nierównowagi p∏ci?

Co wiecie?

Wskaêniki Statystyki u˝ytkowników M´˝czyêni stanowià 74% Dane z badaƒ rynku pracy:
(iloÊciowe i jakoÊciowe) Internetu nie uwzgl´dniajà kierowników ma∏ych i Êrednich – 73% miejsc pracy w sektorze

podzia∏u na p∏eç przedsi´biorstw. Nie ma danych nowych technologii
na temat kierowników informacyjnych zajmujà
w handlu internetowym m´˝czyêni;

– 91% stanowisk kierowniczych
w sektorze nowych technologii
informacyjnych zajmujà
m´˝czyêni;

– 71% studentów informatyki
to m´˝czyêni

Dost´pne raporty Ostatnie badania Przeprowadzono ju˝ ogólnà Nie zlecono oceny skutków
z badaƒ przeprowadzone przez ocen´ sektora ma∏ych tej nierównowagi

Ministerstwo ¸àcznoÊci i Êrednich przedsi´biorstw z perspektywy równoÊci p∏ci
nie wyjaÊni∏y ˝adnych zale˝noÊci z perspektywy p∏ci — nale˝y 
w kwestii równoÊci p∏ci zatrudniç eksperta/ekspertk´ 

w celu zastosowania p∏ynàcych
z niej wniosków w odniesieniu
do handlu za poÊrednictwem
Internetu

Program rzàdowy Obecnie nie prowadzi si´ Realizowany jest ma∏y projekt Obecnie nie prowadzi si´
˝adnych programów rzàdowych pilota˝owy majàcy na celu ˝adnych programów rzàdowych
poÊwi´conych temu zagadnieniu zwi´kszenie zatrudnienia poÊwi´conych temu zagadnieniu

kobiet w sektorze ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw.
Brak programów w zakresie
rozwoju handlu za poÊrednictwem
Internetu

Polityka rzàdu/ Opracowano dokument Opracowano projekt nowej Kodeks pracy zakazuje
/ustawodawstwo na temat powszechnego polityki w zakresie rozwoju dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç.

dost´pu do Internetu. handlu za poÊrednictwem Program „Edukacja  dla wszystkich”
Nie uwzgl´dniono w nim kwestii Internetu. Nie uwzgl´dniono wymienia jako jeden z celów
równoÊci p∏ci. Wymieniono w nim kwestii równoÊci p∏ci. do osiàgni´cia równomierny nabór
natomiast grupy docelowe: Kodeks pracy zakazuje ch∏opców i dziewczàt do wszystkich
– dzieci w wieku szkolnym; dyskryminacji ze wzgl´du programów (ale nie uwzgl´dnia
– osoby bezrobotne na p∏eç bran˝y in˝ynieryjnej i nowych

technologii informacyjnych)

Projekty organizacji Organizacja pozarzàdowa kobiet – Centrum wsparcia Organizacja pozarzàdowa
pozarzàdowych zamieszkujàcych obszary wiejskie biznesowego organizacji „Kobiety w nauce” — brak danych

zaoferuje kobietom szkolenia pozarzàdowych w dzielnicy R. na temat jej dzia∏alnoÊci
z obs∏ugi komputera. – Szkolenie dla kobiet
Inne projekty? w zakresie ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorstw
przeprowadzone przez
organizacj´ pozarzàdowà Q
w pi´ciu miastach
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Dzia∏alnoÊç darczyƒców Darczyƒca Y finansuje obecnie Darczyƒca Z finansuje Brak danych
nieodp∏atny dost´p do Internetu inkubatory przedsi´biorczoÊci
w bibliotekach. Projekt w zakresie handlu
nie uwzgl´dnia bezpoÊrednio za poÊrednictwem Internetu
kwestii równoÊci p∏ci w po∏àczeniu z programem

rzàdowym

NARZ¢DZIE NR 2 S¸U˚ÑCE W¸ÑCZANIU KWESTII RÓWNOÂCI P¸CI
DO G¸ÓWNEGO NURTU POLITYKI — PRZEGLÑD I OCENA POLITYKI
POD KÑTEM RÓWNOÂCI P¸CI

Bardziej pog∏´biony przeglàd polityki pod kàtem równoÊci p∏ci pomo˝e oceniç, w jakim zakresie
kwestie te sà uwzgl´dnione w polityce paƒstwowej i programach (w realizacji tego zadania mo˝na
skorzystaç z pomocy ekspertki/eksperta w dziedzinie równouprawnienia).

Proces ten polega na przeanalizowaniu nast´pujàcych elementów polityki:

1. RównoÊç p∏ci jako priorytet polityki:
Czy istnieje mandat i wola polityczna, aby zwi´kszaç równoÊç p∏ci na poziomie krajowym (regionalnym
lub lokalnym)?

Dokument polityczny (np. krajowy, regionalny lub lokalny plan dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci), w któ-
rym wyraênie stwierdza si´ zobowiàzanie rzàdu do dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci, daje mandat do
tworzenia polityki sektorowej uwzgl´dniajàcej perspektyw´ p∏ci (tj. w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do
g∏ównego nurtu polityki).

W zwiàzku z tym ocen´ polityki nale˝y zaczàç od przeglàdu aktualnych kwestii zwiàzanych z rów-
noÊcià p∏ci zawartych w podstawowych zobowiàzaniach politycznych.

Nast´pnie nale˝y sprawdziç, czy mandat ten wyraênie precyzuje, kto i w jaki sposób powinien od-
powiadaç za realizacj´ polityki równoÊci p∏ci, poniewa˝ w ten sposób okreÊli si´ granice odpowie-
dzialnoÊci i zobowiàzaƒ. Wiarygodna polityka powinna wytyczyç konkretne cele, zadania do realizacji
i wskaêniki sukcesu.

2. Polityki sektorowe w zakresie w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki:
Czy ministerstwa lub departamenty prowadzà konkretnà polityk´ w∏àczania kwestii p∏ci do g∏ównego
nurtu polityki?

Równie˝ w tym wypadku mandat do prowadzenia polityki równoÊci p∏ci powinien wynikaç z doku-
mentu politycznego (ministerialnego lub sektorowego planu dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci). Tak˝e
polityki sektorowe powinny wyraênie okreÊlaç, kto i w jaki sposób powinien odpowiadaç za polityk´
równoÊci p∏ci oraz wyznaczyç konkretne cele, zadania do realizacji i wskaêniki sukcesu.

3. PodejÊcie do polityki sektorowej i programów uwzgl´dniajàce kwestie równoÊci p∏ci:
Czy polityka prowadzona przez poszczególne sektory albo realizowane przez nie programy odzwier-
ciedlajà perspektyw´ równoÊci p∏ci?

W celu dok∏adniejszego przeanalizowania, w jakim stopniu perspektywa równoÊci p∏ci zosta∏a uwz-
gl´dniona, nale˝y przeprowadziç przeglàd polityki i programów w poszczególnych sektorach lub
dziedzinach. W jego ramach trzeba podjàç prób´ odpowiedzi na nast´pujàce pytania:

• Czy ekspertyza w sprawach dotyczàcych równoÊci p∏ci by∏a elementem materia∏ów informa-
cyjnych i konsultacji, na podstawie których sformu∏owano programy i polityk´?

• Czy definiujàc problem, polityka ta wyraênie uwzgl´dnia kwestie równoÊci p∏ci?

• Czy w dzia∏aniach i rozwiàzaniach politycznych bierze si´ pod uwag´ zró˝nicowane skutki
dla kobiet i dla m´˝czyzn? Czy w zwiàzku z tym okreÊlone zosta∏y grupy docelowe?
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Przeglàd i ocena polityki pod kàtem równoÊci p∏ci powinny równie˝ wykazaç wszelkie luki w dzie-
dzinach, w których konieczne mo˝e byç sformu∏owanie nowych polityk, które pozwolà rozwiàzaç kon-
kretne problemy zwiàzane z równouprawnieniem p∏ci (np. polityka przeciwdzia∏ania przemocy zwià-
zanej z p∏cià lub przeciwdzia∏ania dyskryminacji na rynku pracy).

NARZ¢DZIE NR 3 S¸U˚ÑCE W¸ÑCZANIU KWESTII RÓWNOÂCI P¸CI
DO G¸ÓWNEGO NURTU POLITYKI — PRZEGLÑD USTAWODAWSTWA
POD KÑTEM RÓWNOÂCI P¸CI

W podobny sposób mo˝na przeprowadziç przeglàd obowiàzujàcego ustawodawstwa, ˝eby przeana-
lizowaç, w jakim stopniu perspektywa równoÊci p∏ci zosta∏a w∏àczona do podstawowych aktów praw-
nych. Zadanie to trzeba powierzyç ekspertkom/ekspertom w dziedzinie prawa i zagadnieƒ równo-
Êciowych.

W ramach przeglàdu nale˝y podjàç prób´ odpowiedzi na nast´pujàce pytania (zob. tak˝e pod-
rozdzia∏ SprawiedliwoÊç i prawa cz∏owieka: ustawodawstwo krajowe i uprawnienia w Wytycznych
w sprawie polityki równoÊci p∏ci):

• Czy istnieje podstawa prawna zakazujàca dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç (np. konstytucja,
ustawa o przeciwdzia∏aniu dyskryminacji)?

• Czy istniejà jakiekolwiek dowody na to, ˝e ustawodawstwo otwarcie dyskryminuje kobiety lub
m´˝czyzn?

• Czy istniejà jakiekolwiek dowody na to, ˝e wdra˝anie ustawodawstwa mo˝e w konsekwencji
doprowadziç do poÊredniej dyskryminacji kobiet lub m´˝czyzn?

• Czy ekspertyza w sprawach dotyczàcych równoÊci p∏ci by∏a elementem materia∏ów informa-
cyjnych i konsultacji, na podstawie których przygotowano projekty ustaw?

„OkreÊlenie sytuacji” (etap 4) wska˝e dziedziny, w których szczególnie konieczne jest realizowanie
polityki równych szans: byç mo˝e obecnie prowadzona polityka b´dzie wymagaç skorygowania, tak
aby uwzgl´dnia∏a perspektyw´ równoÊci p∏ci, lub trzeba b´dzie opracowaç projekt nowej polityki. Na
etapie 4 nale˝y tak˝e jasno okreÊliç luki informacyjne.

Etap 5 b´dzie wymaga∏ samodzielnego przeprowadzenia lub zlecenia badaƒ, które pomogà uzupe∏-
niç luki informacyjne. Ma to kluczowe znaczenie dla zagwarantowania wszelkim projektom czy pro-
wadzonej polityce wiarygodnoÊci, efektywnoÊci i wydajnoÊci. 

Etap ten obejmuje:

• Skonkretyzowanie problemu badawczego.
• OkreÊlenie koniecznych zasobów.
• Przeprowadzenie lub zlecenie przeprowadzenia badaƒ.

1. Skonkretyzowanie problemu badawczego

Problem badawczy powinien byç konkretny i precyzyjnie okreÊlony, co pomo˝e w sformu∏owaniu
polityki lub za∏o˝eƒ projektu. Kluczowe b´dzie zrozumienie rezultatów, które chce si´ osiàgnàç
w trakcie badania. W ten sposób badacze b´dà mieli precyzyjnie okreÊlone punkty odniesienia. 
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Badanie i analizowanie zagadnienia



JAKI JEST PO˚ÑDANY WYNIK BADANIA?

Analiza sytuacji. Je˝eli brakuje informacji na dany temat, konieczna mo˝e si´ okazaç analiza sy-
tuacji. Trzeba jednak pami´taç, ˝e tego typu analiza nie wska˝e konkretnych opcji czy rekomendacji
w zakresie polityki.

Opcje polityczne/rekomendacje. Je˝eli celem jest sformu∏owanie konkretnej polityki, badacze i ana-
litycy polityczni powinni przedstawiç „podsumowanie polityczne”, zawierajàce kilka opcji oraz uwy-
datniajàce plusy i minusy ka˝dej z nich. W omówieniu nale˝y przeanalizowaç nast´pujàce czynniki:

• efektywnoÊç (analiza kosztów i zysków);
• skutecznoÊç (zasi´g, zakres, trwa∏oÊç);
• zakres uwzgl´dniania kwestii równoÊci p∏ci: Czy potrzeby kobiet i m´˝czyzn sà zaspokojone?

Czy role przypisywane kobietom i m´˝czyznom oraz relacje mi´dzy p∏ciami ulegajà prze-
kszta∏ceniu?

2. OkreÊlenie koniecznych zasobów

Badania mo˝na przeprowadziç na dwa sposoby:

• nak∏adem w∏asnych si∏ i Êrodków lub
• zlecajàc je (ekspertkom/ekspertom, organizacjom pozarzàdowym, instytucjom typu think tank bàdê

komercyjnym firmom badawczym).

Czynnikami determinujàcymi sposób przeprowadzenia badaƒ sà: bud˝et, potencja∏ techniczny i eks-
percki oraz zakres badaƒ. We wszystkich wypadkach osoby prowadzàce badania muszà spe∏niaç
nast´pujàce kryteria:

• mieç wiedz´ merytorycznà w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z danym sektorem lub politykà;
• mieç specjalistycznà wiedz´ dotyczàcà spraw zwiàzanych z równoÊcià p∏ci (tj. przygotowanie

zawodowe i/lub akademickie w zakresie zagadnieƒ teoretycznych dotyczàcych p∏ci kulturowej i po-
lityki paƒstwowej);

• mieç specyficznà wiedz´ technicznà, wymaganà przy zajmowaniu si´ problematykà badawczà
(np. w dziedzinie tworzenia modeli ekonomicznych czy planowania badaƒ ankietowych).

Zachowanie równowagi mi´dzy tymi trzema elementami ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia re-
alnych opcji politycznych. Niewykluczone, ˝e trzeba b´dzie zatrudniç zespó∏ ekspertów, by zagwaran-
towaç wszechstronny potencja∏ badawczy, spe∏niajàcy powy˝sze trzy kryteria.

3. Zlecenie przeprowadzenia badaƒ

Niezale˝nie od tego, czy badanie prowadzone jest nak∏adem w∏asnych si∏ i Êrodków, czy te˝ zostaje
zlecone, przy ocenie wszelkich ofert badawczych nale˝y wziàç pod uwag´ nast´pujàce kwestie:

LISTA KONTROLNA S¸U˚ÑCA OCENIE OFERT BADAWCZYCH

• Osoby prowadzàce badania. Kto b´dzie si´ zajmowa∏ gromadzeniem i analizà danych? Czy zo-
stanie zapewniona równowaga p∏ci i perspektywa równoÊci p∏ci?

• Przedmiot badania. Czy zbadana zostanie sytuacja obu p∏ci? Czy dane b´dà segregowane z po-
dzia∏em na p∏eç?

• Metodologia. Jaka metodologia zostanie zastosowana? Czy b´dà w niej uwzgl´dnione specyficz-
ne potrzeby kobiet i m´˝czyzn (np. poufnoÊç, wra˝liwoÊç na pewne kwestie)?

• Zmienne badawcze. Czy w badaniu zostanie uwzgl´dniona p∏eç jako wa˝na zmienna determinu-
jàca procesy spo∏eczne? Czy bierze si´ pod uwag´ inne istotne zmienne, które b´dà poddane ana-
lizie (etnicznoÊç, status spo∏eczno-ekonomiczny, po∏o˝enie geograficzne itp.)?
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• Ramy teoretyczne oraz za∏o˝enia dotyczàce p∏ci kulturowej. Czy osoby prowadzàce badanie
znajà podstawowe teorie na temat nierównoÊci p∏ci? Jakimi za∏o˝eniami lub uprzedzeniami si´ kie-
rujà w kwestii ról spo∏ecznych kobiet i m´˝czyzn oraz relacji mi´dzy p∏ciami, które mog∏yby mieç wp∏yw
na wyniki ich badaƒ (i tym samym je wypaczyç)?

• WiarygodnoÊç. Czy zosta∏y podj´te kroki gwarantujàce wiarygodnoÊç wyników badaƒ dla wszyst-
kich zainteresowanych stron (zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn)? Czy wszyscy zainteresowani b´dà mieli
szans´ na zg∏oszenie w∏asnych komentarzy i uwag?

Zob. tak˝e: Aneks. Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci: krótki przewodnik oraz w cz´Êci II podrozdzia∏
Nauka, badania i nowe technologie informacyjne.

Po zgromadzeniu oraz przeanalizowaniu niezb´dnych informacji i danych nale˝y podjàç decyzj´ w spra-
wie odpowiednich dzia∏aƒ, które doprowadzà nas do celu okreÊlonego na etapie 3.

Wybór w∏aÊciwego kierunku dzia∏aƒ w ramach danej polityki lub projektu nie jest ∏atwy. Wymaga zrów-
nowa˝enia kilku kluczowych kryteriów:

KLUCZOWE KRYTERIA PRZY WYBORZE OPCJI POLITYCZNYCH

• efektywnoÊç — analiza kosztów i zysków;
• skutecznoÊç — zakres realizacji za∏o˝onego celu;
• sprawiedliwoÊç spo∏eczna, w tym równoÊç p∏ci — zakres, w jakim sà podejmowane problemy

nierównoÊci spo∏ecznych i historycznych mi´dzy ró˝nymi grupami spo∏ecznymi. 

Nale˝y oceniç ekonomiczne i spo∏eczne skutki poszczególnych opcji, a tak˝e ich wp∏yw na równoÊç
p∏ci, spo∏ecznoÊç, Êrodowisko itp. Aby zagwarantowaç perspektyw´ równoÊci p∏ci, trzeba b´dzie do-
konaç oceny poszczególnych opcji pod tym kàtem. Nale˝y przy tym przeanalizowaç trzy kluczowe
kwestie5:

LISTA KONTROLNA DOTYCZÑCA OCENY Z PERSPEKTYWY
RÓWNOÂCI P¸CI

• Jakie zyski (finansowe, spo∏eczne) przyniesie dana opcja kobietom i m´˝czyznom?
• Jakie koszty (finansowe, spo∏eczne) na∏o˝y dana opcja na kobiety i m´˝czyzn?
• Jak kobiety i m´˝czyêni oceniajà danà opcj´ pod wzgl´dem kosztów i zysków oraz jej za-

akceptowania i praktycznego zastosowania?

Rezultaty powy˝szej oceny nale˝y wziàç pod uwag´ przy rozwa˝aniu wszystkich plusów i minusów
danej opcji politycznej. Dodatkowo trzeba odpowiedzieç na pytanie:

Jakie b´dà szersze konsekwencje nieprzyj´cia opcji uwzgl´dniajàcej kwestie równoÊci p∏ci?

Po uwa˝nym przeanalizowaniu wy˝ej wymienionych czynników mo˝na przystàpiç do formu∏owania
planu dzia∏ania. B´dzie to wymaga∏o przygotowania dokumentu na temat samej polityki lub projektu.

5 Pytania zosta∏y zaczerpni´te z: Gender-based Analysis: A Guide for Policy-making, Status of Women — Canada,
Ottawa 1998.
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W¸ÑCZANIE KWESTII ZWIÑZANYCH Z RÓWNOÂCIÑ P¸CI DO G¸ÓWNEGO
NURTU POLITYKI — LISTA KONTROLNA DOKUMENTÓW DOTYCZÑCYCH
PROJEKTU LUB ZWIÑZANYCH Z DANÑ POLITYKÑ

• Opis sytuacji i uzasadnienie. Czy specyfika p∏ci kulturowej zosta∏a uwzgl´dniona w informacjach,
na podstawie których zdecydowano o koniecznoÊci podj´cia dzia∏aƒ? Czy uzasadnienie zawiera prze-
konujàce argumenty na rzecz w∏àczenia kwestii równoÊci p∏ci do planowanych dzia∏aƒ? (zob. etap 7).

• Cele ogólne. Czy cel planowanych dzia∏aƒ odzwierciedla potrzeby kobiet i m´˝czyzn? Czy celem
jest zmniejszenie nierównowagi p∏ci poprzez uwzgl´dnienie praktycznych potrzeb kobiet i m´˝-
czyzn? Czy celem b´dzie przekszta∏cenie instytucji (spo∏ecznych i innych), które utrwalajà nierów-
noÊci mi´dzy p∏ciami? (zob. etap 3).

• Beneficjentki/beneficjenci docelowi. Czy z wyjàtkiem dzia∏aƒ, które sà adresowane konkretnie do
kobiet lub m´˝czyzn jako Êrodek korygujàcy, majàcy wzmocniç równoÊç p∏ci, w docelowej grupie
beneficjentów zachowana jest równowaga p∏ci?

• Cele szczegó∏owe. Czy cele szczegó∏owe planowanego dzia∏ania uwzgl´dniajà potrzeby kobiet
i m´˝czyzn?

• Dzia∏ania. Czy w planowanych dzia∏aniach b´dà uczestniczyç zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni?
Czy potrzebne sà jakieÊ dodatkowe dzia∏ania gwarantujàce w∏àczenie perspektywy równoÊci p∏ci
(np. szkolenia uwra˝liwiajàce na kwestie równoÊci p∏ci, dodatkowe badania)?

• Wskaêniki. Czy opracowano wskaêniki pozwalajàce mierzyç post´p w realizacji poszczególnych
celów? Czy wskaêniki te pozwalajà oceniç, w jakim stopniu poszczególne cele uwzgl´dniajà as-
pekty równoÊci p∏ci? Czy wskaêniki sà segregowane z podzia∏em na p∏eç? Czy ustalono grupy do-
celowe, aby zagwarantowaç dostatecznà równowag´ p∏ci w planowanych dzia∏aniach (np. liczby
dotyczàce udzia∏u kobiet i m´˝czyzn)? (zob. etap 8).

• Wdra˝anie. Kto b´dzie realizowa∏ planowane dzia∏ania? Czy partnerzy przeszli szkolenie w zakresie
w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki, tak aby perspektywa równoÊci p∏ci sta∏a si´
trwa∏ym elementem procesu wdra˝ania? Czy i kobiety, i m´˝czyêni b´dà uczestniczyli w tym procesie?

• Monitorowanie i ewaluacja. Czy strategia monitorowania i ewaluacji uwzgl´dnia perspektyw´
równoÊci p∏ci? Czy przewiduje analiz´ zarówno merytorycznych (treÊç), jak i administracyjnych (pro-
ces) aspektów planowanych dzia∏aƒ? (zob. etapy 8 i 9).

• Ryzyko. Czy jako potencjalny czynnik ryzyka uwzgl´dniono szerszy kontekst spo∏ecznych ról p∏cio-
wych i relacji mi´dzy p∏ciami (tj. stereotypy lub bariery strukturalne, które mogà uniemo˝liwiç jednej
lub drugiej p∏ci pe∏ne uczestnictwo w planowanych dzia∏aniach)? Czy wzi´to pod uwag´ ewen-
tualne negatywne skutki planowanych dzia∏aƒ (np. potencjalne wi´ksze obcià˝enie kobiet lub izo-
lacj´ spo∏ecznà m´˝czyzn)?

• Bud˝et. Czy nak∏ady finansowe zosta∏y zweryfikowane pod kàtem równoÊci p∏ci, tak aby zagwaran-
towaç, ˝e zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni skorzystajà na planowanych dzia∏aniach? Czy w bud˝e-
cie uwzgl´dniono potrzeb´ przeprowadzenia szkoleƒ uwra˝liwiajàcych na kwestie równoÊci p∏ci lub
krótkoterminowego zatrudnienia ekspertek/ekspertów od spraw dotyczàcych równoÊci p∏ci?

• Za∏àczniki. Czy do∏àczono w postaci za∏àczników stosowne opracowania (lub ich fragmenty, zw∏asz-
cza te, które zawierajà wiarygodne uzasadnienie potrzeby zaj´cia si´ kwestiami równoÊci p∏ci)?

• Strategia komunikacyjna. Czy opracowano strategí  komunikacyjnà pozwalajàcà informowaç — z pers-
pektywy równoÊci p∏ci — ró˝ne grupy odbiorców o istnieniu projektu, post´pach w jego realizacji i je-
go rezultatach?

Jednym z zasadniczych aspektów polityki równoÊci p∏ci jest wyszukiwanie argumentów na rzecz tej
równoÊci. Poniewa˝ doÊwiadczenie pokazuje, ˝e decydentki/decydenci na ogó∏ niech´tnie przeznaczajà

19

ETAP 7
P∏eç ma znaczenie! Gromadzenie argumentów
na poparcie stanowiska



ograniczone zasoby na dzia∏ania na rzecz równoÊci p∏ci, trzeba ich przekonaç (zw∏aszcza tych, którzy
majà kontrol´ nad bud˝etem), ˝e inwestowanie w równoÊç p∏ci im si´ op∏aci.

Decydentkom/decydentom nale˝y przedstawiç argumenty, które konkretnie i precyzyjnie wyka˝à,
˝e p∏eç ma znaczenie. Innymi s∏owy, trzeba zilustrowaç, w jaki sposób równoÊç p∏ci pomo˝e pokonaç
problemy zwiàzane z rozwojem oraz wskazaç konkretne korzyÊci, jakie rzàd, osoby indywidualne
— kobiety i m´˝czyêni — oraz ca∏e spo∏eczeƒstwo mogà mieç z uÊwiadomienia sobie perspektywy
równoÊci p∏ci. W∏aÊciwie okreÊlone argumenty zwi´kszà szanse otrzymania wsparcia finansowego
i moralnego dla planowanych dzia∏aƒ.

„WARTOÂå DODANA” POLITYKI RÓWNOÂCI P¸CI

Argumenty przemawiajàce za przyj´ciem podejÊcia uwzgl´dniajàcego kwestie równoÊci p∏ci i pro-
mowania równoÊci p∏ci mieszczà si´, ogólnie rzecz bioràc, w szeÊciu nast´pujàcych kategoriach:

• sprawiedliwoÊç i równoÊç;

• wiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç;

• efektywnoÊç i trwa∏oÊç (wymiar makro);

• jakoÊç ˝ycia (wymiar mikro);

• sojusze;

• reakcja ∏aƒcuchowa.

Argumenty z dziedziny sprawiedliwoÊci i równoÊci podkreÊlajà wartoÊç zasad demokratycznych
i podstawowych praw cz∏owieka, których realizacja wymaga zagwarantowania równoÊci p∏ci. Argu-
menty z dziedziny sprawiedliwoÊci mogà byç wykorzystywane do optowania za równà reprezentacjà
i uczestnictwem obu p∏ci w ró˝nych sferach ˝ycia, zgodnie z za∏o˝eniem, ˝e zarówno kobietom, jak
i m´˝czyznom przys∏ugujà prawa cz∏owieka.

Wi´kszoÊç paƒstw jest sygnatariuszami ró˝nych dokumentów normatywnych (np. Konwencji w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz dokumentów koƒcowych Êwiatowych
konferencji, które odby∏y si´ w Pekinie, Kopenhadze i Kairze), ustanawiajàcych równoÊç p∏ci jako za-
sad´ fundamentalnà. Rzàdy majà obowiàzek wype∏niaç zobowiàzania zawarte w tych dokumentach,
zw∏aszcza ˝e wiele podstawowych zasad demokratycznych w nich wyra˝onych znajduje wyraz w kon-
stytucjach wi´kszoÊci krajów.

Z doÊwiadczenia wynika jednak, ˝e same argumenty z zakresu sprawiedliwoÊci sà cz´sto niewys-
tarczajàce, by przekonaç rzàdy do zmobilizowania odpowiednich zasobów. Tym niemniej sà one u˝y-
teczne jako punkt odniesienia dla sformu∏owania konkretnych rekomendacji w dziedzinie równoÊci
p∏ci i zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych. Przypominajà rzàdom, ˝e obywatele/obywatelki ich krajów sà
cz´Êcià spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej (lub regionalnej), opowiadajàcej si´ za wspólnymi wartoÊ-
ciami, do przestrzegania których rzàdy si´ zobowiàza∏y.

Argumenty z dziedziny wiarygodnoÊci i odpowiedzialnoÊci. Argumenty z dziedziny wiarygodnoÊci
wymagajà od decydentów „zastosowania matematyki”: poniewa˝ spo∏eczeƒstwo sk∏ada si´ w po-
∏owie z m´˝czyzn, w po∏owie zaÊ z kobiet, wszelkie dane, polityka lub rekomendacje, które nie uznajà
i nie uwzgl´dniajà w równym stopniu problemów obu p∏ci, si∏à rzeczy b´dà wadliwe, a w zwiàzku
z tym stracà na wiarygodnoÊci. Argumenty tego typu sà u˝yteczne dla uzasadnienia potrzeby prowa-
dzenia badaƒ, których przedmiotem jest analiza ró˝nych skutków podejmowanych dzia∏aƒ dla kobiet
i m´˝czyzn bàdê postulowania wi´kszego zrównowa˝enia p∏ci w procesach decyzyjnych.

Argumenty z dziedziny odpowiedzialnoÊci sà szczególnie u˝yteczne dla przypominania rzàdom o ich
obowiàzku zapewnienia sprawiedliwoÊci spo∏ecznej oraz trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju
spo∏eczeƒstwa. W paƒstwach demokratycznych rzàdy muszà byç odpowiedzialne przed spo∏eczeƒ-
stwem i muszà sprzyjaç interesom wszystkich obywateli — kobiet i m´˝czyzn. Nieuwzgl´dnianie
kwestii sprawiedliwoÊci spo∏ecznej czy równoÊci p∏ci oznacza, ˝e rzàdy nie wywiàzujà si´ z odpowie-
dzialnoÊci wobec obywateli/obywatelek. Dzia∏ania z zakresu równoÊci p∏ci nie sà sztukà dla sztuki
— wymagajà od rzàdów odpowiedzialnego wydatkowania Êrodków publicznych i wywiàzywania si´
z obietnic politycznych. Polityka równoÊci p∏ci mo˝e si´ wiàzaç z zaproponowaniem konkretnych me-
chanizmów, które pozwolà zwi´kszyç odpowiedzialnoÊç w procesie rzàdzenia.
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Argumenty z dziedziny efektywnoÊci i trwa∏oÊci6 uzmys∏awiajà pewien niepodwa˝alny fakt: w∏à-
czenie kobiet i m´˝czyzn na równych zasadach we wszystkie sfery rozwoju i ˝ycia spo∏ecznego
op∏aci si´ ca∏emu krajowi. Spo∏eczeƒstwa nie mogà sobie pozwoliç na ignorowanie wk∏adu oraz
potencja∏u spo∏eczno-ekonomicznego kobiet i m´˝czyzn w jakiejkolwiek sferze, a gdyby tak si´ sta∏o,
na krótszà i d∏u˝szà met´ ucierpi na tym rozwój ka˝dego paƒstwa. Argument ten uwzgl´dnia aspekty
rozwoju w skali makro — tj. dobrobyt ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

Argumenty z dziedziny efektywnoÊci sà szczególnie skuteczne, poniewa˝ dotyczà kwestii podsta-
wowych — pieni´dzy. Udowadniajà, ˝e inwestowanie w polityk´ równoÊci p∏ci zwróci si´ w przysz∏oÊci.
Ostatnie badania dowiod∏y skutecznoÊci tego typu argumentów7 — mogà one pomóc w sformu∏owaniu
w∏asnej argumentacji.

Z argumentami z zakresu efektywnoÊci wià˝à si´ ÊciÊle argumenty z dziedziny trwa∏oÊci. Poniewa˝
polityka równoÊci p∏ci przyjmuje perspektyw´ „rozwoju spo∏eczeƒstwa”, która za cel d∏ugofalowy
stawia sobie sprawiedliwe i trwa∏e spo∏eczeƒstwo, w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu
polityki nierozerwalnie wià˝e si´ równie˝ z zapewnieniem trwa∏oÊci. Co wi´cej, poniewa˝ polityka
równoÊci p∏ci wymaga ca∏oÊciowego podejÊcia do tworzenia polityki, w którym kluczowe znaczenie
majà koordynacja i wspó∏praca (pionowa i pozioma), planowane dzia∏ania majà szanse okazaç si´
rozwiàzaniem trwa∏ym.

Argumenty dotyczàce jakoÊci ˝ycia. Zwracanie wi´kszej uwagi na kwestie równoÊci p∏ci poprawi
jakoÊç ˝ycia kobiet i m´˝czyzn. W demokratycznym spo∏eczeƒstwie, opartym na zasadzie sprawied-
liwoÊci spo∏ecznej, ka˝da jednostka ma prawo do mo˝liwie najwy˝szego poziomu jakoÊci ˝ycia.
Inicjatywy w zakresie polityki równoÊci p∏ci zmierzajà do pe∏niejszej realizacji tego celu.

Mimo ˝e powszechnie uwa˝a si´, i˝ to kobiety mogà skorzystaç na zwi´kszeniu zainteresowania
sprawami równoÊci p∏ci, argumenty dotyczàce jakoÊci ˝ycia wskazujà korzyÊci, które mogà byç
udzia∏em równie˝ m´˝czyzn i rodzin. PodkreÊlajà bowiem znaczenie relacji spo∏ecznych oraz wza-
jemne powiàzania mi´dzy ró˝nymi podmiotami spo∏ecznymi, wskazujàc na przyk∏ad, ˝e jeÊli zostanie
wzmocniona pozycja kobiet, zyskajà na tym równie˝ osoby im najbli˝sze. Z drugiej strony, nierów-
noÊç lub trudnoÊci, jakie sà udzia∏em jednej z p∏ci, negatywnie wp∏ynà na sytuacj´ pozosta∏ych pod-
miotów spo∏ecznych. Na przyk∏ad negatywne skutki depresji u m´˝czyzn lub nik∏e perspektywy za-
trudnienia kobiet majà równie˝ wp∏yw na ich rodziny, dzieci i wspó∏ma∏˝onków.

Argumenty dotyczàce jakoÊci ˝ycia sà u˝yteczne dla promowania kwestii równoÊci p∏ci w programach
majàcych na celu ograniczanie patologii spo∏ecznych. Takie kwestie jak samobójstwa, alkoholizm,
uzale˝nienia czy chroniczny stres wià˝à si´ ÊciÊle ze zmianà spo∏ecznych ról p∏ciowych i stosunków
w spo∏eczeƒstwie oraz niezdolnoÊcià jednostek do radzenia sobie z nimi i przystosowania si´. W tym
wypadku warto wskazywaç, w jaki sposób perspektywa równoÊci p∏ci mo˝e ograniczyç tego rodzaju
patologie i poprawiç jakoÊç ˝ycia cz∏onków spo∏eczeƒstwa.

Argumenty odnoszàce si´ do rozwoju na poziomie mikro oraz kwestii równoÊci p∏ci w naturalny
sposób wià˝à si´ z argumentami z zakresu efektywnoÊci: ludzie szcz´Êliwsi i zdrowsi b´dà zarazem
wydajniej pracowaç, przyczyniajàc si´ tym samym do tworzenia bardziej efektywnego i zasobniej-
szego spo∏eczeƒstwa.

Argumenty dotyczàce sojuszy k∏adà nacisk na równoÊç p∏ci jako nieodzowny warunek przy zawie-
raniu sojuszy lub partnerskich uk∏adów z innymi krajami. W przypadku paƒstw Europy Ârodkowo-
-Wschodniej najbardziej widocznym tego przyk∏adem by∏a i jest integracja z Unià Europejskà: kraje
cz∏onkowskie UE sà zobowiàzane do wdra˝ania ró˝nych instrumentów promowania równoÊci p∏ci, m.in.
w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki.

Choç argumentacja ta jest obecnie bardzo skuteczna, mo˝e okazaç si´ rozwiàzaniem nietrwa∏ym.
Nale˝y jednoczeÊnie przedstawiaç konkretne powody merytoryczne (takie jak efektywnoÊç czy ja-
koÊç ˝ycia) uwzgl´dnienia kwestii równoÊci p∏ci. Brak solidnego uzasadnienia merytorycznego mo˝e
spowodowaç, ˝e argumenty dotyczàce sojuszy b´dà mia∏y krótkotrwa∏y skutek.

6 Odwo∏ujàc si´ do argumentów z zakresu efektywnoÊci, nale˝y jednak zachowaç ostro˝noÊç i unikaç pod-
kreÊlania, ˝e kobiety sà „niedostatecznie wykorzystanym zasobem”. Jak zauwa˝y∏a Diane Elson, dla wielu kobiet
problemem jest, ˝e sà w istocie „nadmiernie wykorzystywane” (cytat za: DAC Source Book on Concepts and
Approaches Linked to Gender Equality, OECD, Paris 1998). Nale˝y si´ skoncentrowaç na uznaniu i w∏aÊciwej
ocenie wk∏adu obu p∏ci. Celem nie jest dalsze obcià˝anie kobiet, ale dà˝enie do renegocjacji ról przypisywanych
kobietom i m´˝czyznom w spo∏eczeƒstwie, co w rezultacie zaowocuje wy˝szym poziomem rozwoju i dobrobytu.

7 Zob. zw∏aszcza World Bank Policy Research Report Working Paper Series on Gender and Development.
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Argumenty dotyczàce reakcji ∏aƒcuchowej. Na koniec trzeba podkreÊliç, ˝e wszystkie wy˝ej wy-
mienione argumenty zostanà dodatkowo wzmocnione, jeÊli uwydatni si´ ich wzajemne powiàzania.
RównoÊç p∏ci mo˝e w istocie spowodowaç „reakcj´ ∏aƒcuchowà”. KorzyÊci, podobnie jak skutki nie-
równoÊci p∏ci mogà byç przekazywane przez jednostki rodzinom i spo∏ecznoÊciom. Argumenty doty-
czàce reakcji ∏aƒcuchowej podkreÊlajà, ˝e zajmowanie si´ równoÊcià p∏ci jest pewnà inwestycjà:
przyniesie nie tylko konkretne korzyÊci krótkoterminowe, ale tak˝e Êrednio- i d∏ugoterminowe, które,
obejmujàc swym zasi´giem ró˝ne grupy spo∏eczne, wzmocnià spo∏eczeƒstwo jako ca∏oÊç.

Realizujàc polityk´ równoÊci p∏ci, nale˝y tak˝e pami´taç o reakcji ∏aƒcuchowej, która mo˝e spo-
wodowaç negatywne skutki, jeÊli nie przewidzi si´ ich odpowiednio wczeÊniej i nie b´dzie si´ im
przeciwdzia∏aç w sposób zintegrowany. Na przyk∏ad narzucony odgórnie obowiàzek stworzenia Êro-
dowiska pracy przyjaznego rodzinie mo˝e si´ obróciç przeciwko kobietom i naraziç je na jeszcze
wi´ksze molestowanie w miejscu pracy. Podobnie awans kobiet mo˝e pog∏´biç u m´˝czyzn depresj´
i zachowania patologiczne. Zagro˝enia te pokazujà, ˝e istnieje koniecznoÊç stworzenia wszech-
stronnych strategii w zakresie polityki równoÊci p∏ci, w ramach których ró˝ne inicjatywy b´dà si´
wzajemnie wzmacniaç. Tym samym argument o negatywnej reakcji ∏aƒcuchowej mo˝na wykorzystaç,
by przekonaç decydentów, ˝e kwestie równoÊci p∏ci nale˝y w∏àczaç do g∏ównego nurtu polityki w spo-
sób strategiczny i ca∏oÊciowy.

PROMOWANIE POLITYKI RÓWNOÂCI P¸CI

Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e w dzia∏aniach podejmowanych w ramach polityki równoÊci p∏ci mo˝na
napotkaç opór. Przyczyny tego oporu mogà wynikaç z niedoinformowania lub braku informacji na
temat kwestii równoÊci p∏ci, ograniczonych zasobów, a tak˝e kulturowego lub tradycyjnego postrze-
gania ról spo∏ecznych przypisywanych kobietom i m´˝czyznom.

W zwiàzku z tym warto opracowaç strategie pokonywania tego oporu, kierujàc si´ nast´pujàcymi
wskazówkami8:

• Starajàc si´ o akceptacj´ danego programu czy polityki, nale˝y zwracaç si´ do decydentów/decy-
dentek z konkretnymi propozycjami, najlepiej na piÊmie. Je˝eli ju˝ mamy gotowy projekt programu
lub bud˝etu, warto najpierw przedstawiç program, a po uzyskaniu jego ogólnej akceptacji — bu-
d˝et. Na poparcie przytaczanych argumentów nale˝y si´ odwo∏aç do konkretnych danych i badaƒ
(najlepiej dotyczàcych w∏asnego kraju lub regionu).

• Szczególnie trudne mo˝e byç udzielenie odpowiedzi na pytania w rodzaju: „Dlaczego w czasie kry-
zysu gospodarczego równoÊç p∏ci powinna byç priorytetem?”. Szukajàc odpowiednich argumen-
tów, powinniÊmy si´ koncentrowaç na przypominaniu decydentom/decydentkom, ˝e równoÊç p∏ci
i w∏àczanie tych kwestii do g∏ównego nurtu polityki podnoszà efektywnoÊç dzia∏aƒ (zob. wy˝ej).

• Nale˝y podkreÊlaç, ˝e polityka równoÊci p∏ci nie jest wy∏àcznie sprawà kobiet, ale dotyczy tak˝e
m´˝czyzn i ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Daje to m´˝czyznom poczucie wi´kszego komfortu i sprawia, i˝
czujà si´ uczestnikami tego procesu, a ponadto przypomina im, ˝e i oni majà swojà rol´ do ode-
grania oraz ˝e spoczywa na nich odpowiedzialnoÊç za zapewnienie równoÊci p∏ci.

• Przedstawiajàc swój program lub polityk´, nale˝y wybraç odpowiedni moment polityczny. „W∏aÊ-
ciwy czas” na podejmowanie dzia∏aƒ ma kluczowe znaczenie, a szans nale˝y szukaç tam, gdzie
opinia publiczna zosta∏a ju˝ przygotowana na tyle, ˝e mo˝e udzieliç poparcia dla przedstawianej
propozycji.

• Nale˝y przypomnieç decydentom/decydentkom, ˝e prezentowany wniosek lub projekt przyniesie
im bezpoÊrednie korzyÊci, poprawiajàc ich wizerunek i wiarygodnoÊç (tzn. wzmacniajàc ich kapita∏
polityczny). Tak samo wa˝ne jest, aby swoje stanowisko przedstawiaç w sposób pozytywny, a nie
konfrontacyjny, wykazujàc zrozumienie oraz bioràc pod uwag´ ograniczenia i przeszkody, jakie na-
potykajà decydenci/decydentki. Sytuacj´ trzeba zawsze przedstawiaç tak, ˝eby wszyscy mieli poczu-
cie, ˝e b´dà wygrani.

8 Wskazówki zosta∏y opracowane na podstawie dyskusji i wymiany doÊwiadczeƒ uczestników trzech subre-
gionalnych warsztatów na temat polityki równoÊci p∏ci zorganizowanych przez Regionalne Biuro UNDP na Eu-
rop´ i Wspólnot´ Niepodleg∏ych Paƒstw w czerwcu–sierpniu 2001 roku. Dzi´kujemy wszystkim za pomys∏y
i sugestie.
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• Warto przedstawiç kilka opcji, pozostawiajàc decydentom/decydentkom wybór najodpowied-
niejszej. ElastycznoÊç i gotowoÊç do kompromisu b´dà dzia∏a∏y na naszà korzyÊç. Programy pilo-
ta˝owe, które w przysz∏oÊci b´dzie mo˝na powtórzyç, sà dobrym, efektywnym pod wzgl´dem kosz-
tów sposobem wykazania „wartoÊci dodanej” projektu.

• Molestowanie seksualne i nieprofesjonalny stosunek do osób dzia∏ajàcych na rzecz równoupraw-
nienia p∏ci stanowià powa˝ne przeszkody, które trudno b´dzie pokonaç mimo dobrych strategii
argumentacyjnych. Stanowi to jeden z powodów, dla których wra˝liwoÊç na kwestie równoÊci p∏ci
i wysi∏ki zmierzajàce do zmiany postaw w strukturach organizacyjnych sà kluczowymi elementami
procesu w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki.

Monitorowanie jest nieod∏àcznym elementem polityki równoÊci p∏ci. Obejmuje ono trzy aspekty:

• Poziomy monitorowania.
• Plany monitorowania uwzgl´dniajàce kwestie równoÊci p∏ci.
• Za∏o˝enia i wskaêniki uwzgl´dniajàce kwestie równoÊci p∏ci.

1. Poziomy monitorowania

Monitorowanie nale˝y przeprowadzaç na dwóch poziomach:

• post´pu w realizacji celów merytorycznych (ogólnych i szczegó∏owych);
• realizacji procesu.

Oba poziomy monitorowania wymagajà ustalenia za∏o˝eƒ (celów) i opracowania wskaêników poz-
walajàcych mierzyç post´p w ich realizacji.

Monitorujàc post´p w realizacji merytorycznych celów ogólnych i szczegó∏owych, trzeba opra-
cowaç wskaêniki, które pozwolà przeÊledziç powstawanie konkretnych produktów (dzia∏ania) i rezul-
tatów (wp∏yw).

Monitorujàc realizacj´ procesu, nale˝y opracowaç za∏o˝enia i cele, które pozwolà przeÊledziç, w ja-
kim stopniu sam proces uwzgl´dnia kwestie równoÊci p∏ci. Monitorowanie procesu pozwoli:

• okreÊliç przeszkody i luki, które b´dzie mo˝na natychmiast usunàç;
• udoskonaliç przysz∏e inicjatywy;
• udokumentowaç przeszkody we w∏àczaniu kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki, któ-

rymi b´dzie si´ mo˝na póêniej zajàç w szerszym kontekÊcie instytucjonalnym.

Przy monitorowaniu procesu nale˝y rozwa˝yç nast´pujàce kwestie:

• Czy kobiety i m´˝czyêni na równych zasadach uczestniczà w decydowaniu o projekcie?
• Czy kobiety i m´˝czyêni traktowani sà z jednakowym szacunkiem jako decydenci/decydentki, reali-

zatorzy/realizatorki i uczestnicy/uczestniczki?
• Czy osoby realizujàce projekt sà stale motywowane do uwzgl´dniania kwestii równoÊci p∏ci (czy

majà szanse uaktualniania swej wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie polityki równoÊci p∏ci oraz prze-
dyskutowania tych kwestii w bezstronnym Êrodowisku)?

2. Plany monitorowania uwzgl´dniajàce kwestie równoÊci p∏ci

Nale˝y sformu∏owaç plany monitorowania zarówno post´pu merytorycznego, jak i realizacji procesu
oraz w∏àczyç je do oficjalnego dokumentu przedstawiajàcego za∏o˝enia planowanych dzia∏aƒ. Plany
te powinny precyzowaç nast´pujàce kwestie:

• Kto odpowiada za zadania zwiàzane z monitorowaniem?
• W jaki sposób inne podmioty b´dà mog∏y uczestniczyç w monitorowaniu procesu?
• Kiedy zostanie przeprowadzone monitorowanie?
• Jakie narz´dzia b´dà wykorzystane do rejestrowania obserwacji?
• Jakie mechanizmy pos∏u˝à do oceny post´pu (ocena okresowa lub koƒcowe sesje oceniajàce)?
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3. Za∏o˝enia i wskaêniki uwzgl´dniajàce kwestie równoÊci p∏ci

Za∏o˝enia

Za∏o˝enia muszà byç ustalane tak, aby nie straciç z oczu podstawowego celu — nadajà bowiem
naszym celom konkretny kszta∏t, a tym samym zwi´kszajà prawdopodobieƒstwo ich osiàgni´cia.
Sprecyzowane za∏o˝enia zwi´kszajà tak˝e szanse, ˝e na ich realizacj´ zostanà przeznaczone kon-
kretne zasoby (ludzkie, finansowe).

Efektywne za∏o˝enia sà:

• progresywne, ale realistyczne;
• okreÊlone w czasie;
• wymierne.

Stosowanie perspektywy równoÊci p∏ci oznacza, ˝e efektywne za∏o˝enia równie˝ jà uwzgl´dniajà:
biorà pod uwag´ sytuacj´ i potrzeby zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn.

Wskaêniki

Post´py w realizacji za∏o˝eƒ nale˝y mierzyç za pomocà wskaêników.

Efektywne wskaêniki sà:
• porównywalne w czasie — wskaêniki, które si´ dajà zmierzyç tylko raz, nie wyka˝à oznak post´pu

lub regresu;
• porównywalne z innymi krajami, regionami lub grupami docelowymi;
• wymierne — trzeba mieç mo˝liwoÊç policzenia wyników lub zakwalifikowania ich do odpowiednich

kategorii;
• precyzyjne — nale˝y wybieraç wskaêniki, które minimalizujà wp∏yw czynników zewn´trznych i Êro-

dowiskowych, innych ni˝ te, które mamy zamiar zmierzyç;
• selektywne i reprezentatywne — poniewa˝ trudno jest przeÊledziç zbyt wiele wskaêników.

W programach i politykach, w których uwzgl´dniono kwestie równoÊci p∏ci wszystkie wskaêniki
powinny byç w miar´ mo˝liwoÊci segregowane z podzia∏em na p∏eç. Pomo˝e to okreÊliç zró˝-
nicowane dla kobiet i m´˝czyzn skutki naszych dzia∏aƒ.

JAK OPRACOWAå WSKAèNIKI?

Wybrane wskaêniki powinny odpowiadaç na pytania dotyczàce realizacji procesu. Wybór odpo-
wiednich wskaêników oznacza zatem:

• Postawienie w∏aÊciwego pytania: jakà odpowiedê chcemy uzyskaç dzi´ki wykorzystaniu wskaê-
nika?
(np. czy kobiety i m´˝czyêni majà równy dost´p do us∏ug socjalnych?)

• Ustalenie informacji potrzebnych do odpowiedzi na pytanie, co mamy zmierzyç lub porównaç
(np. w jakim stopniu zaspokajane sà potrzeby kobiet w dziedzinie dost´pnych us∏ug socjalnych w po-
równaniu z potrzebami m´˝czyzn?)

• OkreÊlenie êróde∏ informacji
(np. badania ankietowe korzystania z us∏ug socjalnych, uwzgl´dniajàce kryterium p∏ci oraz porównu-
jàce odpowiedzi kobiet i m´˝czyzn)

Wskaêniki iloÊciowe i jakoÊciowe oraz êród∏a danych9

Wskaêniki iloÊciowe definiuje si´ jako pomiar liczbowy (liczby ca∏kowite, procenty itp.). Sà one pomoc-
ne w obliczaniu Êredniej albo wykazywaniu, w jakim stopniu osiàgni´to cele ogólne lub szczegó∏owe. 

9 Zaczerpni´te z Progress of the World’s Women, UNIFEM 2000, opracowanego na podstawie publikacji Canadian
International Development Agency z 1996 roku.
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èród∏a wskaêników iloÊciowych:

• spisy ludnoÊci;
• przeglàdy si∏y roboczej;
• ewidencja administracyjna;
• badania socjologiczne okreÊlonych grup spo∏ecznych.

Wskaêniki jakoÊciowe definiuje si´ jako poglàdy lub spostrze˝enia dotyczàce danego tematu. Po-
magajà one w zrozumieniu procesów, ale cz´sto nie pokazujà, jak dalece typowe lub powszechne sà
wyra˝ane opinie.

èród∏a wskaêników jakoÊciowych:

• badania opinii publicznej;
• grupy fokusowe (wywiady zogniskowane);
• badania postaw na podstawie ankiet i opinii;
• oceny uczestniczàce;
• obserwacje uczestników;
• socjologiczna lub antropologiczna praca w terenie.

NIEKTÓRE RODZAJE WSKAèNIKÓW

Wskaêniki mo˝na ró˝nie klasyfikowaç. Poni˝sza tabela pomo˝e w wyborze wskaêników, które b´dà
najbardziej pomocne w znalezieniu odpowiedzi na pytania postawione w trakcie monitorowania.

Rodzaje wskaêników

Rodzaj Opis Zalety Wady Przyk∏ady

Wskaêniki Pytania dotyczà tego, Sprawdzajà si´ Brak aspektu Czy realizowana jest 
opierajàce si´ czy dane zjawisko w monitorowaniu jakoÊciowego. polityka równoÊci p∏ci?
na liÊcie kontrolnej wyst´puje, czy nie. procesów, woli Mogà wystàpiç Czy przy opracowywaniu

Miernikiem jest politycznej, zobowiàzaƒ. problemy raportu konsultowano si´
odpowiedê „tak” Prosta i tania metoda z interpretacjà z ekspertem w dziedzinie
lub „nie” gromadzenia danych równoÊci p∏ci?

Wskaêniki „Tradycyjne” wskaêniki, ¸atwo dost´pne Rzadko uwzgl´dniajà Wskaêniki zaka˝ania si´
statystyczne umo˝liwiajàce dokonanie informacje perspektyw´ jakoÊciowà. wirusem HIV kobiet

pomiaru, wykorzystanie Cz´sto nale˝y je i m´˝czyzn.
dost´pnych danych uzupe∏niaç pozosta∏ymi Wskaêniki bezrobocia
statystycznych rodzajami wskaêników kobiet i m´˝czyzn

Wskaêniki Wymagajà specjalnych Dane sà cz´sto bardzo Cz´sto wymagajà wielu Odsetek osób
wymagajàce metod gromadzenia u˝yteczne i konkretne. zasobów (czasu, w spo∏eczeƒstwie
specjalnych metod danych (ankiety Dobra metoda pieni´dzy, zasobów uwa˝ajàcych, ˝e kobiety
gromadzenia socjologiczne, grupy gromadzenia danych ludzkich) powinny zajmowaç si´ 
danych fokusowe, wywiady itp.). jakoÊciowych g∏ównie wychowaniem

Potrzebna jest konkretna, dzieci.
powtarzalna metodologia, Odsetek og∏oszeƒ
tak aby dane mo˝na by∏o prasowych w sprawie
porównaç po pewnym pracy zawierajàcych
czasie uprzedzenia ze wzgl´du

na p∏eç

Kulminacyjnym punktem procesu monitorowania jest etap 9: ewaluacja. Etap ten ma kluczowe zna-
czenie dla ustalenia dobrych praktyk i wniosków, jakie mo˝na wyciàgnàç z obecnie podejmowanych
dzia∏aƒ po to, by wprowadziç poprawki do przysz∏ych inicjatyw. Ewaluacja wià˝e si´ równie˝ z od-
powiedzialnoÊcià za wykorzystane zasoby.
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Ewaluacja obejmuje trzy poziomy:

• ewaluacj´ produktu (czy cele zosta∏y zrealizowane?);
• ewaluacj´ rezultatów (w jakim zakresie zosta∏ osiàgni´ty cel ogólny?);
• ewaluacj´ procesu (w jaki sposób wypracowano dany produkt i jak osiàgni´to rezultaty?).

Aby w∏àczyç perspektyw´ równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki, na wszystkich poziomach ewa-
luacji trzeba rozwa˝yç nast´pujàce kluczowe kwestie:

Kryteria ewaluacji:
• Kto ustala kryteria ewaluacji?
• Jakie znaczenie lub priorytet przypisuje si´ kwestiom i dyskusjom dotyczàcym równoÊci p∏ci?

Osoby uczestniczàce w ewaluacji:
• Czy wytyczne dla ewaluatorek/ewaluatorów uwzgl´dniajà potrzeb´ posiadania specjalistycznej wie-

dzy z zakresu równoÊci p∏ci?
• Czy wszystkie podmioty uczestniczà w procesie ewaluacji?
• Kto dostarczy materia∏ do ewaluacji danych?
• Czy zostanà wzi´te pod uwag´ opinie kobiet i m´˝czyzn?
• Kto zajmie si´ scaleniem materia∏u wyjÊciowego i kto okreÊli znaczenie oraz priorytety ró˝niàcych

si´ opinii i obserwacji?

Proces ewaluacji:
• Czy b´dà wykorzystane metody uczestniczàce?
• W jaki sposób i wÊród jakich grup odbiorców zostanà upowszechnione wyniki ewaluacji?
• Czy kobiety i m´˝czyêni zaanga˝owani w projekt b´dà mieli mo˝liwoÊç oficjalnego skomentowania

lub zg∏oszenia swoich zastrze˝eƒ dotyczàcych wyników ewaluacji?

KONTYNUOWANIE PROGRAMU, DO KTÓREGO ZOSTA Y̧ W¸ÑCZONE
KWESTIE RÓWNOÂCI P¸CI

Bardzo cz´sto si´ zdarza, ˝e z chwilà zrealizowania wa˝nych inicjatyw uwzgl´dniajàcych pers-
pektyw´ równoÊci p∏ci problematyka ta znika z programu politycznego. Dopóki kwestie równoÊci p∏ci
b´dà traktowane marginalnie przy ustalaniu strategii politycznych, dopóty nie b´dziemy mieli ˝ad-
nego wp∏ywu na transformacj´ spo∏ecznych ról kobiet i m´˝czyzn oraz relacji mi´dzy p∏ciami, która
mog∏aby doprowadziç do wi´kszej równoÊci i pozytywnych zmian dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa. 

W celu zapewnienia trwa∏oÊci dzia∏aƒ podejmowanych w ramach polityki równoÊci p∏ci nale˝y roz-
wa˝yç nast´pujàce kwestie:

• Pod jakim wzgl´dem nasza inicjatywa pasuje do „wielkiego obrazu”, tzn. bardziej wszechstronnych
programów rzàdowych i ram polityki? Jakie sà punkty wyjÊcia w ramach tych struktur, które poz-
walajà podejmowaç dalsze, uzupe∏niajàce dzia∏ania?

• Czy ewaluacja obejmuje konkretne zalecenia w sprawie dalszych dzia∏aƒ? Jakie sà inne punkty
odniesienia zapewniajàce kontynuacj´ dzia∏aƒ?

• Czy ewaluacja odwo∏uje si´ szerzej do implikacji, jakie dzia∏ania te b´dà mia∏y dla poszczególnych
ministerstw i podmiotów? W jaki sposób nale˝y informowaç o tych oddzia∏ywaniach? Czy mo˝na
zaproponowaç konkretne punkty odniesienia?

• Czy proces i rezultaty podejmowanych dzia∏aƒ sà dokumentowane w sposób gwarantujàcy pa-
mi´ç instytucjonalnà?

• W jaki sposób i jakie grupy odbiorców informuje si´ o podejmowanych dzia∏aniach? (zob. etap 10).
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Mimo ˝e komunikacja spo∏eczna zosta∏a wymieniona w podr´czniku jako ostatni etap, kwestie
z nià zwiàzane powinny byç w∏àczane w g∏ówny nurt dzia∏aƒ we wszystkich fazach realizacji projektu
czy danej polityki. Komunikowanie si´ z innymi podmiotami — od instytucji spo∏eczeƒstwa obywatel-
skiego po sfery rzàdzàce — jest konieczne na wszystkich etapach i poziomach. W ka˝dym wypadku
sposób, w jaki si´ komunikujemy (zarówno aktywnie, jak i reaktywnie) b´dzie mia∏ wp∏yw na powodze-
nie naszego projektu czy polityki. 

Bardziej szczegó∏owà analiz´ pracy z mediami w celu promowania równoÊci p∏ci zawiera rozdzia∏
Ârodki masowego przekazu w cz´Êci II Wytyczne w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Jednà z barier utrudniajàcych skuteczne w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki
jest brak informacji na ró˝nych poziomach, m.in. na temat:

• sytuacji z perspektywy równoÊci p∏ci;
• mandatów rzàdowych lub danej organizacji w zakresie równoÊci p∏ci;
• polityki lub programów dotyczàcych równoÊci p∏ci;
• zainteresowanych stron oraz dzia∏aƒ innych podmiotów na rzecz promowania równoÊci p∏ci.

Naszym zadaniem powinno byç m.in. planowanie i wdra˝anie efektywnych strategii komunikacyjnych,
które pomogà wype∏niç t´ luk´ informacyjnà wobec ró˝nych grup odbiorców. Sà to:

• osoby kszta∏tujàce polityk´ na najwy˝szym szczeblu i decydenci polityczni;
• inni twórcy polityki;
• ró˝ne grupy obywatelskiego spo∏eczeƒstwa (kobiety, m´˝czyêni, dzia∏aczki/dzia∏acze, pracownicy/

/pracownice akademiccy/akademickie itd.);
• darczyƒcy i partnerzy na rzecz rozwoju.

UWZGL¢DNIENIE ZRÓ˚NICOWANIA GRUP ODBIORCÓW ZE WZGL¢DU
NA P¸Eå 

Zastosowanie perspektywy równoÊci p∏ci przy planowaniu strategii komunikacyjnych powinno wyraê-
nie pokazaç, ˝e kobiety i m´˝czyêni inaczej reagujà na ró˝ne komunikaty. Analizujàc strategie komu-
nikacyjne z perspektywy równoÊci p∏ci, nale˝y odpowiedzieç na nast´pujàce kluczowe pytania10:

• Czy kobiety i m´˝czyêni czytajà ró˝ne publikacje?
• Czy kobiety i m´˝czyêni sà odbiorcami ró˝nych mediów elektronicznych?
• Czy kobiety i m´˝czyêni w zró˝nicowany sposób korzystajà z mediów (cz´stotliwoÊç, czas)?
• Czy kobiety i m´˝czyêni stosujà ró˝ne kryteria wiarygodnoÊci (w stosunku do „w∏adz”, u˝ywanej ar-

gumentacji itp.)?
• Czy kobiety i m´˝czyêni majà ró˝ne systemy wartoÊci, co powoduje, ˝e inaczej reagujà na okreÊlone

przes∏ania?

EWENTUALNE DZIA¸ANIA NA RZECZ USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI
W POLITYCE RÓWNOÂCI P¸CI

• Przygotowanie przez rzàd rocznego raportu na temat równouprawnienia p∏ci mo˝e byç wa˝-
nym êród∏em danych statystycznych oraz narz´dziem badania post´pu i rozpowszechniania infor-
macji wÊród szerokiego kr´gu odbiorców. Raport ten mo˝e byç przygotowany nak∏adem w∏asnych
Êrodków przez krajowe instytucje zajmujàce si´ sprawami równoÊci p∏ci albo mo˝na zleciç jego opra-
cowanie instytucji badawczej lub organizacji pozarzàdowej.

• Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej (internetowe listy dyskusyjne, strony internetowe,
dyskusje wirtualne) mo˝e byç skutecznym sposobem wype∏niania luki informacyjnej.

• Ustanowienie Centrum Informacji na temat Polityki RównoÊci P∏ci. Stworzenie centralnego miej-
sca gromadzenia i wymiany raportów, biuletynów, ksià˝ek i innych materia∏ów informacyjnych na te-
mat polityki równouprawnienia mo˝e zwi´kszyç efektywnoÊç tej polityki i przyczyniç si´ do spopula-
ryzowania problematyki równoÊci p∏ci w rzàdzeniu na szczeblu krajowym.

10 Zaczerpni´te z Gender-based Analysis…, op. cit.
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ETAP 10
Komunikacja spo∏eczna uwzgl´dniajàca
zagadnienia równoÊci p∏ci





WPROWADZENIE 

Celem niniejszego Wprowadzenia jest zapoznanie Czytelników i Czytelniczek z treÊcià i struk-
turà wytycznych sektorowych w sprawie polityki równoÊci p∏ci oraz przedstawienie mo˝liwoÊci
ich zastosowania.

Które wytyczne w sprawie polityki równoÊci p∏ci nale˝y uwzgl´dniç?

Nale˝y zapoznaç si´ z wytycznymi odnoszàcymi si´ do sektora lub dziedziny polityki, które sà bliskie
naszym zainteresowaniom zawodowym.

Inne wytyczne mogà byç pomocne przy okreÊlaniu powiàzaƒ mi´dzy ró˝nymi sektorami, wskazujàc
w ten sposób mo˝liwoÊci wspó∏pracy ze specjalistami/specjalistkami w dziedzinie promowania rów-
noÊci p∏ci w ró˝nych sektorach. Zwi´kszy to jednoczeÊnie efektywnoÊç tworzonej polityki.

Wiele wytycznych uwzgl´dnia kwestie równoÊci p∏ci, które majà znaczenie dla wszystkich osób two-
rzàcych polityk´, niezale˝nie od sektora, w którym dzia∏ajà. Na przyk∏ad:

• Edukacja: szkolenie zawodowe jest cz´sto punktem wyjÊcia do segregacji zawodowej w wielu sek-
torach.

• Ârodowisko: podobnie jak p∏eç, Êrodowisko jest zagadnieniem „przekrojowym”, które powinno
byç w∏àczone we wszystkie dziedziny polityki.

• Rzàdzenie i uczestnictwo: kwestie równowagi p∏ci i udzia∏u we w∏adzy sà istotne we wszystkich
sektorach.

• SprawiedliwoÊç i prawa cz∏owieka: ustawodawstwo odgrywa du˝à rol´ we wszystkich dziedzi-
nach polityki. PodejÊcie prezentujàce kwestie równoÊci p∏ci w kontekÊcie praw cz∏owieka powinno
byç postrzegane integralnie i stosowane we wszystkich sektorach.

• Praca: zapewnienie równoÊci szans zatrudnienia oraz ograniczenie segregacji zawodowej dotyczy
ka˝dego rodzaju pracy i zawodów we wszystkich sektorach.

• Makroekonomia i handel: wszystkie sektory sà w pewnym stopniu uzale˝nione od polityki makro-
ekonomicznej. Na wszystkich szczeblach i we wszystkich sektorach nale˝y promowaç bud˝ety
zrównowa˝one z perspektywy równoÊci p∏ci.

• Ârodki masowego przekazu: osoby tworzàce polityk´ we wszystkich sektorach b´dà musia∏y in-
formowaç za poÊrednictwem mediów o podejmowanych dzia∏aniach. Media stanowià tak˝e kluczo-
we ogniwo w podtrzymywaniu (albo wr´cz odwrotnie — kwestionowaniu) stereotypów p∏ciowych,
które sà ÊciÊle zwiàzane z kwestiami równoÊci p∏ci.

• Nauka, badania oraz nowe technologie informacyjne i komunikacyjne: wszystkie osoby two-
rzàce polityk´ opierajà si´ w swej pracy na wynikach badaƒ i analizach. Nowe technologie informa-
cyjne i komunikacyjne odgrywajà coraz wi´kszà rol´ we wszystkich sektorach.

Jaki kontekst geograficzny uwzgl´dniono w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci?

W Wytycznych przywo∏ywane sà czasem przyk∏ady charakterystyczne dla krajów Europy Ârodkowo-
Wschodniej i Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw (np. spuÊcizna postsowiecka czy akcesja do Unii
Europejskiej). JednoczeÊnie uwzgl´dniono kwestie równoÊci p∏ci o charakterze globalnym, w zwiàzku
z czym sektorowe Wytyczne w sprawie polityki równoÊci p∏ci mogà byç interesujàce tak˝e dla szer-
szego kr´gu odbiorców.

W jaki sposób uporzàdkowano Wytyczne w sprawie polityki równoÊci p∏ci?

Wszystkie wytyczne zosta∏y podzielone na zagadnienia dotyczàce ró˝nych sektorów. Zagadnienia te
mogà mieç podobne, choç nie mniej wyraêne implikacje dla kwestii równoÊci p∏ci.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Zagadnienia. W tej cz´Êci Wytycznych opisano g∏ówne tendencje w poszczególnych dziedzinach
polityki i wyjaÊniono, dlaczego te i inne zagadnienia sà w istocie „kwestiami równoÊci p∏ci”.

Cele. Ta cz´Êç zawsze koƒczy si´ podsumowaniem g∏ównego celu lub celów. Choç mo˝na wyró˝niç
wiele ró˝nych celów, w tym wypadku koncentrujemy si´ na celach politycznych, czyli na tym, do czego
powinny dà˝yç osoby tworzàce polityk´. Tam, gdzie mowa jest o celach ogólnych lub szczegó∏owych
innego typu, przedstawiamy specjalne wyjaÊnienia.

29

CZ¢Âå II

WYTYCZNE
W SPRAWIE
POLITYKI
RÓWNOÂCI P¸CI.
PODEJÂCIE
SEKTOROWE



Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

W tej cz´Êci Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci przedstawiono argumentacj´ uzasadniajàcà
powody, dla których osoby tworzàce polityk´ powinny przyjàç podejÊcie uwzgl´dniajàce perspek-
tyw´ równoÊci p∏ci wobec zagadnieƒ, którymi si´ zajmujà. Bardziej szczegó∏owy opis rodzaju argu-
mentów, którymi mo˝na si´ pos∏u˝yç, a tak˝e wskazówki na temat czasu i sposobu ich u˝ycia zawie-
ra podrozdzia∏ Etap 7. P∏eç ma znaczenie! Gromadzenie argumentów na poparcie stanowiska w cz´Êci
I podr´cznika.

Ocena post´pu

W tej cz´Êci Wytycznych zaproponowano wskaêniki, które mo˝na zastosowaç do oceny post´pu
w realizacji wytyczonych celów politycznych. Mówiàc ogólnie, wyró˝nia si´ trzy typy wskaêników:

• Wskaêniki opierajàce si´ na liÊcie kontrolnej: dzi´ki tym wskaênikom formu∏ujemy pytania, czy
okreÊlony mechanizm, polityka lub perspektywa funkcjonujà, czy nie funkcjonujà. „Miernikiem”
w tym wypadku jest prosta odpowiedê „tak” lub „nie”.

• Wskaêniki statystyczne: to „tradycyjne” wskaêniki umo˝liwiajàce dokonanie pomiaru dzi´ki wyko-
rzystaniu dost´pnych danych statystycznych. Choç informacje potrzebne do obserwowania wskaê-
ników statystycznych sà na ogó∏ ∏atwo dost´pne, to jednak rzadko zawierajà perspektyw´ jakoÊcio-
wà, która cz´sto jest niezb´dna dla oceny post´pu w realizacji polityki równoÊci p∏ci. W zwiàzku z tym
nierzadko nale˝y je uzupe∏niaç pozosta∏ymi rodzajami wskaêników.

• Wskaêniki wymagajàce specjalnych metod gromadzenia danych: w przeciwieƒstwie do wskaê-
ników iloÊciowych b´dà to raczej wskaêniki jakoÊciowe, których ustalenie wymaga przeprowadzenia
specjalnych ankiet socjologicznych lub innych metod gromadzenia danych. Informacje uzyskane
za poÊrednictwem tych wskaêników sà wyjàtkowo u˝yteczne i konkretne. Aby dane te spe∏ni∏y swà
funkcj´ w procesie monitorowania i ewaluacji, trzeba opracowaç powtarzalnà metodologi´, tak aby
zgromadzone dane mo˝na by∏o porównaç po pewnym czasie.

W cz´Êci tej przedstawiono zarówno u˝ytecznoÊç, jak i ograniczenia poszczególnych wskaêników
(„Co si´ mierzy za ich pomocà?”, „Czego si´ nie da zmierzyç za ich pomocà?”).

Dodatkowe informacje na temat rodzajów wskaêników, êróde∏ danych iloÊciowych i jakoÊciowych
oraz metod opracowywania wskaêników zawiera podrozdzia∏ Etap 8. Monitorowanie: uwzgl´dnianie
w praktyce perspektywy równoÊci p∏ci w cz´Êci I podr´cznika.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Ka˝da sytuacja jest wyjàtkowa — oznacza to, ˝e dzia∏ania, które mo˝na podjàç w jednym kraju lub
spo∏ecznoÊci nie zawsze dajà si´ bez trudu realizowaç tak˝e w innym kraju czy spo∏ecznoÊci. Tym
niemniej propozycje przedstawione w tej cz´Êci Wytycznych majà nas inspirowaç do podejmowania
w∏asnych inicjatyw. Nacisk k∏adziemy przede wszystkim na dzia∏ania, które powinny podejmowaç rzà-
dy, ale podkreÊlamy tak˝e koniecznoÊç wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi lub innymi pod-
miotami tam, gdzie to mo˝liwe.

Za pomocà tej wytycznej analizuje si´ sposoby w∏àczania perspektywy równoÊci p∏ci do g∏ówne-
go nurtu polityki makroekonomicznej i handlowej. Poniewa˝ polityka makroekonomiczna w du-
˝ym stopniu „nadaje ton”, ustala priorytety i ogólny kierunek polityki paƒstwowej, post´p w tym
zakresie pomo˝e w realizacji polityki równoÊci p∏ci w ministerstwach i poszczególnych sektorach.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

W uj´ciu tradycyjnym celem analiz makroekonomicznych jest wskazanie przyczyn hamujàcych
wzrost gospodarczy, a celem polityki makroekonomicznej — opracowanie rozwiàzaƒ, które odwrócà
negatywne tendencje i w rezultacie spowodujà wzrost gospodarczy. MakroekonomiÊci, wspó∏pracujàc
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z rzàdami, próbujà osiàgnàç te cele szkicujàc koncepcyjne za∏o˝enia tworzenia si´ i wspó∏dzia∏ania
rynków, budujà hipotetyczne modele i testujà je, a wreszcie na podstawie tych wniosków opracowujà
i wdra˝ajà polityk´.

Do niedawna sprawiedliwoÊç spo∏eczna nie by∏a uwa˝ana za przedmiot zainteresowaƒ w analizach
czy polityce makroekonomicznej. Poniewa˝ zrównowa˝ony rozwój zyskuje coraz wi´ksze uznanie
jako nadrz´dny cel polityki poszczególnych paƒstw, do makroekonomii próbowano wprowadziç pers-
pektyw´ sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, m.in. poprzez poÊwi´cenie uwagi takim zagadnieniom jak ogra-
niczenie biedy i nierównoÊci p∏ci.

W tym samym czasie uznano, ˝e polityka makroekonomiczna, która jest ponoç „Êlepa na kwestie
równoÊci p∏ci”, w rzeczywistoÊci jednak ich dotyczy. Nawet jeÊli dzia∏ania podejmowane w ramach
polityki makroekonomicznej nie uwzgl´dniajà bezpoÊrednio kwestii równoÊci p∏ci, to skutki tych dzia-
∏aƒ i tak sà zró˝nicowane dla kobiet i m´˝czyzn na poziomach mezo i mikro. Sposoby w∏àczania
kwestii równoÊci p∏ci i innych zagadnieƒ z dziedziny sprawiedliwoÊci spo∏ecznej wymagajà jednak ze
strony osób tworzàcych polityk´ d∏ugofalowych inwestycji i zobowiàzaƒ, a znacznie cz´Êciej — zmia-
ny w podejÊciu do makroekonomii. 

SprawiedliwoÊç spo∏eczna nie mo˝e byç po prostu „dodatkiem” do spraw ekonomicznych, czysto
technicznà formu∏kà, co pokazujà niektóre ostatnie przyk∏ady integrowania tej problematyki11. Za-
miast tego nale˝y przekszta∏ciç cel polityki gospodarczej, dzi´ki czemu jej trafnoÊç b´dzie oceniana
nie na podstawie kryteriów rynkowych, ale powodzenia w promowaniu sprawiedliwoÊci spo∏ecznej,
w tym równoÊci p∏ci. 

Konkretny cel w zakresie formu∏owania polityki makroekonomicznej musi mieç dwojaki charakter:

• po pierwsze, kwestie sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci muszà byç w∏àczone do polityki
makroekonomicznej;

• po drugie, nale˝y ustaliç nowe za∏o˝enia polityki makroekonomicznej, dzi´ki czemu miarà jej sku-
tecznoÊci b´dà kryteria sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. 

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Prawa ekonomiczne i socjalne sà integralnà cz´Êcià wielu traktatów z dziedziny
ochrony praw cz∏owieka12. Uwa˝a si´, ˝e paƒstwa wywiàza∏y si´ ze swoich mi´dzynarodowych zo-
bowiàzaƒ tylko wtedy, gdy w polityce makroekonomicznej wyraênie sformu∏owanym celem jest rów-
noÊç ekonomiczna i spo∏eczna, uwzgl´dniajàca tak˝e perspektyw´ równoÊci p∏ci. 

EfektywnoÊç. Badania pokazujà, ˝e wi´ksza równoÊç p∏ci wià˝e si´ ÊciÊle z wi´kszym wzrostem gos-
podarczym. Na odwrót — niesprawiedliwe stosunki spo∏eczne uniemo˝liwiajà osiàgni´cie trwa∏ych
i wysokich wskaêników wzrostu13. Wynika z tego, ˝e inwestowanie w polityk´ równoÊci p∏ci i spra-
wiedliwoÊç spo∏ecznà na poziomie makroekonomicznym b´dzie sprzyjaç stabilnemu wzrostowi, przy-
noszàc korzyÊç ca∏emu spo∏eczeƒstwu.

Trwa∏oÊç i jakoÊç ˝ycia. Badacze dowiedli, i˝ znaczne nierównoÊci mi´dzy kobietami i m´˝czyznami
mogà istnieç mimo wzrostu gospodarczego, poniewa˝ wzrost ten nie wp∏ywa automatycznie na
wszystkie grupy spo∏eczne. Gdyby polityka makroekonomiczna uwzgl´dnia∏a kwestie sprawiedli-
woÊci spo∏ecznej i równoÊci jako integralny element (a nie jako „dodatek”), nierównoÊci te od sa-
mego poczàtku by∏yby przedmiotem analizy. W rezultacie przynios∏oby to lepszà jakoÊç ˝ycia wszyst-
kim obywatelkom/obywatelom, a nie tylko wàskiej, uprzywilejowanej grupie.

Ponadto polityka makroekonomiczna, która w tradycyjnym uj´ciu koncentruje si´ wy∏àcznie na zmniej-
szeniu deficytu bud˝etowego i inflacji, cz´sto sama podtrzymuje mit, ˝e wysoki wzrost gospodarczy
po pewnym czasie automatycznie ograniczy bied´ i zró˝nicowanie dochodów. W okresie kryzysu
gospodarczego brak os∏ony socjalnej pozostawia jednak zupe∏nie bez ochrony grupy szczególnie
nara˝one na dyskryminacj´. Polityka makroekonomiczna musi uwzgl´dniaç Êrodki gwarantujàce
pewien poziom bezpieczeƒstwa socjalnego grupom szczególnie nara˝onym na dyskryminacj´ po to,
by uniknàç katastrofalnych konsekwencji w czasie kryzysu gospodarczego. 

11 Por. D. Elson, N. Catagay, The Social Content of Macroeconomic Policies, „World Development” 2000, nr 28(7).
12 Zob. np.: Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka, Mi´dzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Spo∏ecznych

i Kulturalnych, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Europejska Karta Socjalna,
Traktat Amsterdamski.

13 D. Elson, N. Catagay, The Social Content…, op. cit., s. 10.
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Kryzys finansowy w Azji Wschodniej w 1999 roku. Wydaje si´, ˝e w nast´pstwie tego kryzysu wi´k-
szoÊç zgadza si´ z opinià, ˝e nale˝y zwróciç baczniejszà uwag´ na spo∏eczne skutki polityki makro-
ekonomicznej, i˝ rzàdy muszà zapewniç grupom nara˝onym na dyskryminacj´ zabezpieczenia for-
malne, ˝e nale˝y z wi´kszà elastycznoÊcià podchodziç do wskaêników polityki podatkowej i unikaç
nadmiernych ograniczeƒ fiskalnych. W okresie kryzysu gospodarczego nale˝y zagwarantowaç odpo-
wiedni poziom wydatków publicznych na podstawowe Êwiadczenia socjalne dla osób ubogich14.

Sojusze. Wiele paƒstw zawar∏o partnerstwa na rzecz rozwoju z organizacjami mi´dzynarodowymi,
które — zgodnie ze swym mandatem — sà zobowiàzane do zwracania wi´kszej uwagi na kwestie
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci w polityce makroekonomicznej. 

Na przyk∏ad we Wszechstronnych ramach rozwoju (Comprehensive Development Framework — CDF),
zaproponowanych przez prezesa Banku Âwiatowego w styczniu 1999 roku, wyraênie stwierdza si´,
˝e „aspekty strukturalne, spo∏eczne i ludzkie” muszà równowa˝yç kwestie wy∏àcznie rozwoju gospo-
darczego oraz ˝e nale˝y „uwzgl´dniaç podstawowe, d∏ugoterminowe zagadnienia struktury, zakresu
i istoty rozwoju spo∏eczeƒstwa”15. Mimo s∏abych dowodów na to, i˝ uda∏o si´ ten idea∏ wprowadziç
w ˝ycie, na powinnoÊç t´ nale˝y si´ powo∏ywaç, wysuwajàc argumenty na rzecz podejÊcia do polityki
makroekonomicznej w wi´kszym stopniu uwzgl´dniajàcego kwestie równoÊci p∏ci, zw∏aszcza gdy cho-
dzi o zasoby i nak∏ady Banku Âwiatowego.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Polityka makroekonomiczna nadaje ogólny ton i tworzy ca∏oÊciowe ramy dla
wszystkich polityk na rzecz rozwoju danego kraju. Brak zainteresowania na poziomie makroeko-
nomicznym dla spraw równoÊci p∏ci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej powoduje lekcewa˝enie tych as-
pektów tak˝e na poziomach mezo i mikro.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

ObecnoÊç problematyki Krajowy Wola polityczna Zobowiàzanie Analiza zgromadzonych
sprawiedliwoÊci do w∏àczania kwestii do wdra˝ania danych i materia∏ów*

spo∏ecznej i równoÊci sprawiedliwoÊci 
p∏ci w polityce spo∏ecznej i równoÊci
makroekonomicznej p∏ci do polityki
i w g∏ównym nurcie makroekonomicznej
polityki
(np. Strategia na rzecz
Ograniczenia Biedy,
Krajowy Plan Dzia∏aƒ
na rzecz RównoÊci P∏ci)

ObecnoÊç wskaêników Krajowy Stopieƒ, w jakim Rzeczywiste Analiza zgromadzonych
dotyczàcych sprawiedliwoÊç zainteresowanie danych i materia∏ów
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej spo∏eczna i równoÊç sprawami równoÊci p∏ci
i równoÊci p∏ci (np. stopa p∏ci sà brane pod uwag´ i sprawiedliwoÊci
ubóstwa, wskaêniki GDI, przy ocenie trafnoÊci spo∏ecznej
GEM** w raportach o rozwoju polityki przy formu∏owaniu
makroekonomicznym) makroekonomicznej i wdra˝aniu polityki

* Ze wzgl´du na jakoÊciowy charakter tego wskaênika nale˝y opracowaç specjalnà metodologi´, tak aby mo˝na
by∏o Êledziç zmiany i porównaç je w czasie.

** GDI (Gender-related Development Index) — indeks rozwoju spo∏ecznego ze wzgl´du na p∏eç; GEM (Gender
Empowerment Measure) — wskaênik zaanga˝owania spo∏ecznego. Zob. UNDP Human Development Report
1995.

14 N. Catagay, M. Keklik, R. Lal, J. Lang, Budgets as if People Mattered: Democratizing Macroeconomic Policies,
SEPED Conference Paper Series, UNDP, New York 2000. 

15 Wypowiedê Jamesa Wolfensohna cytowana za: D. Elson, N. Catagay, The Social Content…, op. cit.
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Poniewa˝ w∏àczenie do makroekonomii kwestii sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci wymaga
przeorientowania strategii i celów politycznych, osoby tworzàce polityk´ i realizujàce konkretne
przedsi´wzi´cia mogà mieç ÊwiadomoÊç niewielkiego oddzia∏ywania. Choç pe∏ny sukces b´dzie
wymaga∏ d∏ugotrwa∏ego zaanga˝owania, mo˝na podjàç pewne dzia∏ania, by wesprzeç t´ transformacj´. 

• Zlecanie badaƒ i gromadzenie danych. Nale˝y opracowaç baz´ danych zawierajàcà informacje
o badaniach prowadzonych w kraju i w innych paƒstwach, k∏adàcych nacisk na skutki polityki
makroekonomicznej w zakresie sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci, ujmowanych w pers-
pektywie iloÊciowej i jakoÊciowej. JeÊli nie ma krajowych badaƒ tego typu, nale˝y zleciç ich prze-
prowadzenie lub zach´ciç do tego innych (byç mo˝e badania b´dà mogli sfinansowaç inni part-
nerzy dzia∏ajàcy na rzecz rozwoju). Wyniki badaƒ b´dzie mo˝na przytoczyç na poparcie argumentacji
uzasadniajàcej w∏àczenie perspektywy równoÊci p∏ci do analiz i polityki makroekonomicznej.

• Âledzenie wskaêników. Nale˝y Êledziç zmiany w rozwoju gospodarczym i porównywaç je ze zmia-
nami sytuacji spo∏eczno-ekonomicznej wyszczególnionych grup, takich jak kobiety i m´˝czyêni,
rodziny wielodzietne, osoby ubogie, mniejszoÊci oraz grupy mieszane (np. gospodarstwa domowe,
w których g∏ównymi ˝ywicielkami rodziny sà kobiety). Pomo˝e to w sformu∏owaniu wniosków na
temat beneficjentów polityki makroekonomicznej, które b´dzie mo˝na wykorzystaç w argumento-
waniu za w∏àczaniem perspektywy równoÊci p∏ci i rozwoju spo∏ecznego do tej polityki.

• Tworzenie wskaêników. JeÊli raporty na temat polityki makroekonomicznej nie uwzgl´dniajà
wskaêników ∏àczàcych makroekonomi´ ze sprawiedliwoÊcià spo∏ecznà (np. wskaêniki ubóstwa
uwzgl´dniajàce podzia∏ na p∏eç), nale˝y je opracowaç i zaproponowaç ich w∏àczenie do raportów
makroekonomicznych oraz analitycznych zestawieƒ najwa˝niejszych tendencji i kierunków rozwoju
w makroekonomii.

• PodkreÊlanie kwestii sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci. Trzeba korzystaç ze sposob-
noÊci, by znajdowaç w krajowych strategiach lub planach rozwoju (np. Narodowy Plan Rozwoju dla
paƒstw przyst´pujàcych do Unii Europejskiej) wszelkie nast´pstwa polityki makroekonomicznej dla
kobiet lub osób ubogich. Nast´pnie nale˝y przedstawiaç pisemne propozycje konkretnych sformu-
∏owaƒ dotyczàcych integrowania kwestii równoÊci p∏ci. Pomo˝e to w stworzeniu oficjalnego zobo-
wiàzania, na które w przysz∏oÊci b´dzie si´ mo˝na powo∏ywaç.

• Ocena przystosowania strukturalnego z perspektywy równoÊci p∏ci. Zanim przystàpimy do
wdra˝ania programu przystosowania strukturalnego, ekspertki/eksperci w dziedzinie ekonomii
i polityki równoÊci p∏ci powinni przeprowadziç ocen´ jego potencjalnych skutków z perspektywy
równoÊci p∏ci. Dzi´ki temu b´dzie mo˝na okreÊliç ewentualne negatywne konsekwencje takiego
programu, by zestawiç je z ewentualnymi zyskami i podjàç decyzje w sprawie dalszych dzia∏aƒ.
JeÊli natomiast program przystosowania strukturalnego zosta∏ ju˝ zrealizowany, ocena jego rezul-
tatów z perspektywy równoÊci p∏ci b´dzie równie˝ konieczna, aby wyciàgnàç wnioski na przysz∏oÊç. 

• Dialog z partnerami na rzecz rozwoju. Partnerzy na rzecz rozwoju, tacy jak agendy Organizacji
Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska, powinni traktowaç priorytetowo sprawy rozwoju
spo∏ecznego i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej podczas spotkaƒ z politykami wysokiego szczebla.
Przygotowujàc si´ do tego rodzaju spotkaƒ, politycy Êredniego szczebla powinni prowadziç dialog
z takimi partnerami, przedstawiaç odpowiednie dane i argumenty, które partnerzy b´dà mogli
przekazaç na wy˝szy szczebel. Punktem wyjÊcia mog∏yby byç w tym wypadku Krajowe ramy wspó∏-
pracy UNDP (Country Cooperation Framework UNDP) lub Wszechstronne ramy rozwoju (Com-
prehensive Development Framework) przedstawione przez Bank Âwiatowy.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

W wycenie ekonomicznej „wartoÊç” oznacza „wartoÊç rynkowà”. W zwiàzku z tym wprowadzono po-
dzia∏ na prac´ produkcyjnà (zarobkowà) i prac´ niezarobkowà. Praca niezarobkowa, czyli dzia∏al-
noÊç, której nie przypisuje si´ ˝adnej wartoÊci rynkowej (tzn. wi´kszoÊç czynnoÊci w gospodarstwie
domowym lub prac wykonywanych na rzecz spo∏ecznoÊci), pozostaje nieoszacowana w bud˝ecie
paƒstwowym. Skutkiem jest niedoszacowanie ca∏kowitego „produktu” wytworzonego przez spo∏e-
czeƒstwo oraz niemo˝noÊç uznania wk∏adu osób wykonujàcych prac´ niezarobkowà i wynagradzania
ich za t´ prac´. 
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W wi´kszoÊci spo∏eczeƒstw prac´ niezarobkowà wykonujà g∏ównie kobiety (np. opieka nad dzieçmi,
osobami chorymi i starszymi, przygotowywanie posi∏ków, sprzàtanie oraz inne czynnoÊci w gospo-
darstwie domowym i us∏ugi dla spo∏ecznoÊci — wolontariat). W ten sposób praca niezarobkowa sta-
je si´ „kwestià równoÊci p∏ci”, poniewa˝ wi´kszoÊç prac wykonywanych przez kobiety nie jest wyka-
zywana w rachunku dochodu narodowego, stwarzajàc tym samym fa∏szywe wra˝enie, ˝e kobiety
nie sà aktywne ekonomicznie (podczas gdy jest inaczej) albo ˝e kobiety i m´˝czyêni sà tak samo
aktywni (podczas gdy kobiety robià znacznie wi´cej, wykonujàc po∏ow´ pracy zarobkowej i dodatkowo
— wi´kszoÊç pracy niezarobkowej).

Praca niezarobkowa jest istotnym czynnikiem w polityce i analizach makroekonomicznych nie tylko
z punktu widzenia rachunku dochodu narodowego, ale tak˝e przystosowania strukturalnego lub
innych wa˝nych dzia∏aƒ politycznych, które majà stymulowaç wzrost gospodarczy. JeÊli nie docenia
si´ pracy niezarobkowej, nie uwzgl´dnia si´ ci´˝arów, które ponosi sektor pracy niezarobkowej z po-
wodu przeorientowania polityki makroekonomicznej. To z kolei mo˝e prowadziç do drastycznego
zwi´kszenia obcià˝eƒ na poziomie mikro. Na przyk∏ad ci´cia w sferze Êwiadczeƒ socjalnych lub wpro-
wadzenie op∏at za us∏ugi socjalne oznaczajà, ˝e ci´˝ar opieki nad osobami chorymi lub starszymi zo-
stanie przeniesiony na sektor pracy niezarobkowej. Zwi´kszy to jedynie obcià˝enia osób wykonujàcych
prac´ niezarobkowà, nie b´dzie si´ natomiast wiàza∏o z wynagrodzeniem czy uznaniem tego wk∏adu.
W przypadku osób wype∏niajàcych te obowiàzki oznacza to równie˝ ograniczenie szans i mo˝liwoÊci
podj´cia pracy oraz uzyskania dochodów w sektorze pracy produkcyjnej. Koƒcowym rezultatem mo-
˝e byç zmniejszenie si´ ogólnej wydajnoÊci.

Problem rodzi si´ jednak przy próbach przypisania jakiejÊ wartoÊci pracy niezarobkowej, poniewa˝
jej znaczenia nie da si´ oszacowaç w kategoriach rynkowych16. O ile mo˝na przypisaç wartoÊç ryn-
kowà niektórym produktom pracy niezarobkowej (przygotowane posi∏ki, umyte naczynia, zmienione
pieluszki), o tyle na przyk∏ad humanistycznej wartoÊci stosunków spo∏ecznych i czasu sp´dzonego
z rodzinà nie sposób wyceniç po cenach rynkowych, choç jednoczeÊnie trzeba uznaç jej wartoÊç.

Politykom nale˝y wobec tego wyznaczyç dwa cele:

• uznanie ogromnego znaczenia (ekonomicznego i innego) pracy niezarobkowej oraz
• uwzgl´dnienie jej w analizach i projektowanej polityce.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç i jakoÊç ˝ycia. Model, w którym m´˝czyzna jest g∏ównym ˝ywicielem rodziny, za-
k∏adajàcy, ˝e typowym uczestnikiem rynku pracy jest m´˝czyzna pracujàcy na pe∏ny etat przez ca∏y
okres ˝ycia zawodowego, pomija zupe∏nie wk∏ad osób pracujàcych w sektorze pracy niezarobkowej17.
W efekcie ustawodawstwo i rozwiàzania regulujàce uprawnienia do dochodu i Êwiadczeƒ socjalnych
sytuujà pracowników sektora pracy niezarobkowej w pozycji osób „pozostajàcych na utrzymaniu”
pracowników sektora pracy produkcyjnej. Stawia to w niekorzystnej sytuacji wiele kobiet i oznacza
pogwa∏cenie prawa do takich samych uprawnieƒ wynikajàcych z równego wk∏adu.

Mo˝e to ponadto prowadziç do powstania nierównoÊci mi´dzy kobietami i m´˝czyznami na poziomie
mikro, a zw∏aszcza do pog∏´bienia si´ ubóstwa w gospodarstwach domowych, w których kobiety sà
g∏ównymi ˝ywicielkami rodziny. Gdyby praca niezarobkowa zosta∏a odpowiednio wyceniona i wyna-
gradzana, poprawi∏aby si´ jakoÊç ˝ycia pracowników sektora pracy niezarobkowej oraz ich dzieci.

WiarygodnoÊç. Krótko mówiàc, ka˝dy rodzaj pracy jest pracà. Zarówno praca zarobkowa, jak i nie-
zarobkowa wymaga od pracownika zainwestowania czasu i energii; jedna i druga pe∏nià wa˝nà funk-
cj´ spo∏eczno-ekonomicznà. Polityka makroekonomiczna, która nie uwzgl´dnia pracy niezarobkowej
jest b∏´dna, poniewa˝ wa˝ny wk∏ad do rachunku dochodu narodowego pozostaje niewidoczny i niepo-
liczony. 

EfektywnoÊç. „NiewidocznoÊç” pracy niezarobkowej ∏àczy si´ z problemem nieefektywnoÊci18. JeÊli
nie zostanie opracowany mechanizm, który pozwoli dostrzec i chocia˝ cz´Êciowo oszacowaç wartoÊç
pracy niezarobkowej (np. ile godzin na nià poÊwi´cono), nie b´dzie mo˝na oceniç wp∏ywu polityki
makroekonomicznej na obcià˝enia zwiàzane z tego rodzaju pracà. Nie prowadzàc takich szacunków,
b´dziemy wybieraç nieefektywnà polityk´.

16 UNDP Human Development Report 1995, UNDP, New York 1995.
17 Zob. D. Elson, N. Catagay, The Social Content…, op. cit.
18 N. Catagay, Engendering Macroeconomics and Macroeconomic Policies, UNDP, New York 1998, s. 9.
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Kto p∏aci za ochron´ zdrowia? Diane Elson zwróci∏a uwag´, ˝e próby zwi´kszenia wydajnoÊci sys-
temu opieki zdrowotnej skoƒczy∏y si´ wraz z wprowadzeniem op∏at za us∏ugi medyczne. Perspek-
tywa pozbawiona wra˝liwoÊci na kwestie równoÊci p∏ci sugeruje, ˝e dzi´ki temu zostanà skrócone
pobyty w szpitalu, a tym samym zaoszcz´dzone Êrodki publiczne. Ale jednoczeÊnie wprowadzenie
op∏at spowoduje, ˝e chorzy b´dà d∏u˝ej si´ kurowaç w domu, a zajmowaç si´ b´dà nimi inne osoby
(zwykle kobiety), zamiast wykonywaç prac´ zarobkowà. Koƒcowy rezultat mo˝e w gruncie rzeczy oka-
zaç si´ mniej efektywny dla ca∏ej gospodarki.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Liczba godzin Krajowy Czas poÊwi´cony Spo∏eczna wartoÊç Badania bud˝etu czasu
poÊwi´conych przez przez kobiety i m´˝czyzn pracy niezarobkowej i rynku pracy
kobiety i m´˝czyzn na wytworzenie produktu
na prac´ produkcyjnà narodowego
i niezarobkowà

Wskaênik wydajnoÊci Krajowy Wk∏ad pieni´˝ny Spo∏eczna wartoÊç Szacunki systemu 
ekonomicznej kobiet kobiet i m´˝czyzn pracy niezarobkowej rachunku dochodu
i m´˝czyzn dotyczàcy w wytworzenie narodowego 
pracy produkcyjnej produktu narodowego oraz bud˝etu
i niezarobkowej wyliczany satelitarnego
na podstawie wartoÊci (zob. wymienione
rynkowej ni˝ej punkty wyjÊcia)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Badania bud˝etu czasu i rynku pracy. ˚eby uzyskaç pe∏ny obraz wk∏adu, jaki kobiety i m´˝czyêni
wnoszà do rozwoju spo∏ecznego, badania si∏y roboczej powinny obejmowaç ca∏y czas poÊwi´cony
przez kobiety i m´˝czyzn na aktywnoÊç ekonomicznà, w tym tak˝e na prac´ niezarobkowà. An-
kiety wykorzystane w badaniu powinny zawieraç pytania dotyczàce zarówno wykonywania czyn-
noÊci, jak i pracoch∏onnoÊci. Ten pierwszy krok jest potrzebny, by uwidoczniç prac´ niezarobkowà.
Nast´pnie nale˝y sporzàdziç rzàdowà Bia∏à ksi´g´ lub inne opracowanie, które przedstawià w ogól-
nym zarysie i wyjaÊnià istotny wk∏ad, jaki wnoszà osoby wykonujàce prac´ niezarobkowà. Kiedy ju˝
ich praca zostanie dostrze˝ona i doceniona, zostanie uwzgl´dniona w tworzeniu polityki.

• Tworzenie bud˝etów satelitarnych. Aby uznaç wk∏ad sektora pracy niezarobkowej, w niektórych
krajach oszacowano wartoÊç rynkowà tej pracy (traktujàc jà jak transakcje rynkowe wed∏ug bie˝à-
cych stawek) i uwzgl´dniono jà w bud˝ecie satelitarnym, b´dàcym cz´Êcià bud˝etu paƒstwowego.
Choç nie sposób ujàç w tym bud˝ecie spo∏ecznej wartoÊci pracy niezarobkowej, jej okreÊlenie iloÊ-
ciowe pomo˝e w uwidocznieniu jej wk∏adu, zw∏aszcza ˝e wymiar spo∏eczny nie zosta∏ jeszcze uwz-
gl´dniony w tworzeniu polityki makroekonomicznej i analizach makroekonomicznych.

• Przeglàd ustawodawstwa i polityki dotyczàcych dochodu oraz dobrobytu. Nale˝y dokonaç
przeglàdu polityki i przepisów prawnych ustalajàcych uprawnienia do uzyskiwania dochodu (jak
np. prawa majàtkowe i spadkowe, regulujàce udzielanie kredytów na podstawie dodatkowych za-
bezpieczeƒ, dajàce bezpoÊrednie uprawnienia do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, ulgi
podatkowe w zwiàzku z opiekà nad dzieçmi i rozliczenia zwiàzane z rozwodem). Trzeba doceniç i od-
powiednio wynagrodziç niepieni´˝ny wk∏ad w postaci pracy niezarobkowej. 

• Bodêce i inwestycje dotyczàce dzielenia si´ pracà niezarobkowà. Dzi´ki polityce zach´cajàcej
do równiejszego dzielenia si´ pracà niezarobkowà (urlopy dla ojców, finansowana przez paƒstwo
opieka nad dzieçmi, ulgi podatkowe w zwiàzku z opiekà nad dzieçmi, przyjazna rodzinie polityka
w miejscu pracy) bardziej widoczne stanà si´ nie tylko koniecznoÊç pracy niezarobkowej i jej zna-
czenie, ale tak˝e potrzeba zaanga˝owania si´ m´˝czyzn w tego rodzaju prac´ (zob. podrozdzia∏
Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci).
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Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

To, w jaki sposób rzàdy generujà fundusze i alokujà Êrodki, w koƒcowym rozrachunku ma tak˝e wp∏yw
na dobrobyt jednostek oraz rozwój ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Bud˝ety spe∏niajà kilka podstawowych
funkcji ekonomiczno-spo∏ecznych: alokujà Êrodki, zapewniajà podstawowe Êwiadczenia socjalne,
równowa˝à dysproporcje w dochodach i zamo˝noÊci, stabilizujà ceny oraz generujà wzrost gospo-
darczy i wspierajà zatrudnienie. Stanowià odzwierciedlenie priorytetów i systemu wartoÊci rzàdu oraz
decyzji podejmowanych w efekcie realizacji programu spo∏eczno-gospodarczego.

Rzàdowe priorytety i zaanga˝owanie rzàdu w realizacj´ celów spo∏ecznych, w tym tak˝e dotyczàcych
równouprawnienia, mo˝na zatem oceniç poprzez dok∏adnà analiz´ wytwarzania i wydatkowania
Êrodków publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Kluczowym warunkiem osiàg-
ni´cia sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci jest sprawiedliwy spo∏ecznie bud˝et.

Bud˝ety sà cz´sto tworzone w sposób nieprzejrzysty, bez konsultacji spo∏ecznych. Wi´kszoÊç zwyk-
∏ych obywateli, tak˝e kobiet, nie ma nic do powiedzenia w sprawie tworzonych bud˝etów, a nawet
organizacje spo∏eczeƒstwa obywatelskiego majà ograniczony wp∏yw na ten proces. Dzieje si´ tak dla-
tego, ˝e bud˝ety uwa˝a si´ za „problem techniczny”, który „najlepiej zostawiç ekspertom”. Takie po-
dejÊcie pomija jednak ogromnie istotny spo∏eczny wymiar bud˝etów. Nie mo˝na zatem twierdziç, ˝e
podejmowanie decyzji w sprawie rozwoju spo∏ecznego ca∏ego kraju jest wy∏àcznie sprawà „ekspertów”19.

W procesie tworzenia bud˝etu polityka równoÊci p∏ci stawia sobie dwa cele:

• zapewnienie demokratyzacji i partycypacji obu p∏ci, dzi´ki czemu przy konstruowaniu bud˝etów
zostanà uwzgl´dnione opinie kobiet i m´˝czyzn;

• zapewnienie uwzgl´dnienia w bud˝etach zasad równoÊci p∏ci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej po-
przez alokowanie funduszy oraz generowanie dochodu w sposób sprawiedliwy spo∏ecznie i zgod-
ny z zasadà równoÊci p∏ci.

Post´p w realizacji obu celów mo˝na osiàgnàç, wdra˝ajàc „inicjatywy bud˝etowe”. Choç istnieje wie-
le tego rodzaju inicjatyw, majà one wspólny cel: odkryç sposób konstruowania bud˝etu oraz prze-
formu∏owaç sposób generowania i wydatkowania funduszy publicznych (dalsze szczegó∏y zob.
w podrozdziale Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia).

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Bud˝ety operujà funduszami publicznymi. W zwiàzku z tym ustalanie priorytetów
w zakresie wydatków publicznych i gromadzenia dochodów musi si´ odbywaç w sposób respektujàcy
zasad´ sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i uwzgl´dniajàcy kwestie równoÊci p∏ci. Zwykli obywatele majà
prawo wiedzieç, jak sà gromadzone i wydawane fundusze publiczne oraz majà prawo oczekiwaç, ˝e
ich potrzeby zostanà uwzgl´dnione przy podejmowaniu decyzji w sprawie bud˝etu.

OdpowiedzialnoÊç. Stworzenie i realizacj´ solidnej polityki w zakresie rozwoju spo∏ecznego utrudnia
zamkni´ty, niezrozumia∏y proces alokowania Êrodków bud˝etowych. Poprzez realizacj´ bud˝etu mo˝-
na wprowadziç do makroekonomii zasady odpowiedzialnoÊci i przejrzystoÊci, poniewa˝ obietnice
rzàdu w sprawie alokacji funduszy i zapewnienia Êwiadczeƒ mo˝na zweryfikowaç na podstawie
szczegó∏owej analizy faktycznych wydatków.

WiarygodnoÊç. Bud˝ety „neutralne ze wzgl´du na p∏eç” sà jednoczeÊnie „Êlepe” na kwestie rów-
noÊci p∏ci. Innymi s∏owy, nie uwzgl´dniajà zró˝nicowanych nast´pstw dla kobiet i m´˝czyzn (kontrole
bud˝etów krajowych uwzgl´dniajàce perspektyw´ równoÊci p∏ci wykaza∏y, ˝e bud˝ety te w zró˝nico-
wany sposób wp∏ywajà na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn). Bud˝et paƒstwa, który nie uwzgl´dnia perspek-
tywy równoÊci p∏ci jest si∏à rzeczy obarczony b∏´dem, poniewa˝ nie dostrzega si´ w nim rzeczywistych
potrzeb spo∏ecznoÊci, której rzekomo ma s∏u˝yç. W podejmowaniu decyzji bud˝etowych nale˝y
uwzgl´dniaç kwestie równoÊci p∏ci, inaczej bowiem bud˝ety nie b´dà wiarygodne.

EfektywnoÊç. Bud˝et uwzgl´dniajàcy perspektyw´ równoÊci p∏ci jest bardziej efektywny, poniewa˝
znacznie precyzyjniej okreÊla si´, na co majà byç przeznaczone wydatki publiczne.

19 Por. N. Catagay, M. Keklik, R. Lal, J. Lang, Budgets as if People Mattered…, op. cit.
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Trwa∏oÊç. Im wi´ksza przejrzystoÊç tworzenia bud˝etu i wydatkowania funduszy publicznych, tym
ch´tniej podatnicy zwi´kszà swój wk∏ad, co jednoczeÊnie zwi´kszy trwa∏oÊç Êwiadczeƒ finansowa-
nych przez rzàd.

JakoÊç ˝ycia. Wszystkie bud˝ety majà skutki na poziomie mikro. Bud˝ety uwzgl´dniajàce kwestie
równoÊci p∏ci i zgodne z zasadà sprawiedliwoÊci spo∏ecznej oznaczajà lepszà jakoÊç ˝ycia wszyst-
kich cz∏onków spo∏eczeƒstwa.

Sojusze. Zewn´trzni partnerzy sà bardziej sk∏onni udzielaç rzàdom wsparcia finansowego, jeÊli fun-
dusze publiczne sà zarzàdzane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Jako element polityki makroekonomicznej bud˝ety odzwierciedlajà wartoÊci i prio-
rytety tych, którzy je konstruowali. W istotny sposób wp∏ywajà na ochron´ zdrowia, edukacj´, Êwiad-
czenia socjalne, system zabezpieczenia spo∏ecznego, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Choç zasoby finansowe nie rozwià˝à wszystkich problemów zwiàzanych z równouprawnieniem, ale
sà one nieod∏àcznym elementem wszystkich rozwiàzaƒ. Na podstawie przeprowadzonych na Êwiecie
badaƒ stwierdzono, ˝e brak odpowiednich bud˝etów oraz wyraênie okreÊlonych za∏o˝eƒ programów
socjalnych, a tak˝e przeznaczanie zbyt ma∏ych zasobów finansowych i technicznych na polityk´ rów-
noÊci p∏ci to istotne czynniki utrudniajàce wdra˝anie globalnie uzgodnionych planów dzia∏ania na rzecz
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci20.

Ocena post´pu

Inicjatywy bud˝etowe generujà mnóstwo danych, które pomogà oceniç tworzenie bud˝etu pod kà-
tem sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci (zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia).
W tabeli przedstawiono wybrane, podstawowe wskaêniki oceny bud˝etu pod tym wzgl´dem:

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Poziom wydatków Krajowy (ale mo˝na Odsetek funduszy Wydatki dotyczàce Inicjatywa bud˝etowa
publicznych go wykorzystywaç publicznych inicjatyw z zakresu
przeznaczonych do analiz na poziomie przeznaczonych polityki równoÊci
na promowanie regionalnym na realizacj´ polityki p∏ci, które stanowià
równoÊci p∏ci i lokalnym) równoÊci p∏ci cz´Êç innych

programów
i poÊrednio promujà
kwestie równoÊci

Wp∏yw ogólnych Krajowy (ale mo˝na Kto korzysta z funduszy Inicjatywa bud˝etowa
wydatków z podzia∏em go wykorzystywaç publicznych,
na p∏eç do analiz na poziomie z uwzgl´dnieniem

regionalnym podzia∏u na p∏eç
i lokalnym)

Liczba grup i osób, Krajowy (ale mo˝na Stopieƒ partycypacji Stopieƒ brania Protoko∏y posiedzeƒ
wymienionych z nazwy, go wykorzystywaç w procesach pod uwag´ ich wk∏adu komisji bud˝etowej
które wnios∏y do analiz na poziomie tworzenia bud˝etu przez komisj´ bud˝etowà
bezpoÊredni wk∏ad regionalnym i lokalnym)
do sporzàdzenia bud˝etu

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Inicjatywy bud˝etowe21. Inicjatywy bud˝etowania pod kàtem p∏ci oznaczajà polityk´ lub dzia∏ania,
w których wydatki publiczne i/lub dochody na szczeblu krajowym bàdê lokalnym planowane sà z uwz-
gl´dnieniem perspektywy równoÊci p∏ci. Inicjatywy te mogà byç dwojakiego rodzaju:

20 Ibidem, s. 5.
21 Por. ibidem. Dodatkowe informacje na temat praktycznego wdra˝ania inicjatyw bud˝etowych zob. tak˝e Ch.

Adestal, Report: Workshop on Mainstreaming a Gender Equality Perspective into Government Budgets, SIDA,
Stockholm 1998; D. Budlender, R. Sharp, K. Allen, How to Do a Gender-Sensitive Budget Analysis: Contemporary
Research and Practice, Commonwealth Secretariat, London 1998.
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• ex post: analiza aktualnych bud˝etów z perspektywy równoÊci p∏ci; te inicjatywy bud˝etowe majà
na celu „ujawnianie” problemów;

• ex ante: w∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do procesu tworzenia bud˝etu; inicjatywy te majà na
celu „przeformu∏owanie” problemów.

Przechodzàc do konkretów, inicjatywy te mogà si´ ró˝niç nast´pujàcymi elementami:

• G∏ówna zasada. Czy inicjatywa zosta∏a podj´ta w ramach mandatu do podejmowania dzia∏aƒ na
rzecz równoÊci p∏ci, osób ubogich itd.?

• Punkt zainteresowania. Czy inicjatywa analizuje wydatki, dochody, czy jedno i drugie?

• Produkty. Czy produktami inicjatywy b´dà analiza wp∏ywu, alternatywny bud˝et, projekty i reko-
mendacje itd.?

• Zakres. Czy inicjatywa analizuje w szerszym kontekÊcie i kwestionuje bud˝et, ramy rzàdzenia lub
polityk´ makroekonomicznà?

• Proces. W jakim stopniu mo˝na uczestniczyç w procesie?

• Uczestnicy i instytucje. Czy inicjatyw´ realizujà instytucje rzàdowe, organizacje pozarzàdowe, czy
mo˝e jest to inicjatywa wspólna? Które grupy sà szczególnie zaanga˝owane? Czy uczestniczà w niej
partnerzy zewn´trzni?

• Metody i narz´dzia. Czy narz´dzia majà charakter techniczny, czy partycypacyjny? Czy zach´cajà
do dialogu spo∏ecznego?

Inicjatywy bud˝etowe mo˝na podejmowaç na ka˝dym poziomie:

Bud˝ety paƒstwowe. Inicjatywy na tym szczeblu majà kluczowe znaczenie dla demokratyzacji po-
lityki makroekonomicznej i analizowania wymiaru spo∏ecznego priorytetów krajowych. Inicjatywy te
sà cz´sto najtrudniejsze ze wzgl´du na brak przejrzystoÊci niektórych procedur tworzenia bud˝etu.

Bud˝ety ministerialne lub resortowe. W Australii i Republice Po∏udniowej Afryki tworzy si´ bud˝ety
uwzgl´dniajàce perspektyw´ równoÊci p∏ci, w zwiàzku z czym ministerstwa sà proszone o przygo-
towanie sprawozdaƒ na temat wp∏ywów i alokowania Êrodków na programy dotyczàce kwestii rów-
noÊci p∏ci, polityk´ równych szans w zatrudnieniu, programy majàce wp∏yw na sytuacj´ kobiet i m´˝-
czyzn. Jest to wa˝ny punkt wyjÊcia dla polityki równoÊci p∏ci na szczeblu sektorowym.

Szczebel regionalny lub lokalny. W zwiàzku z procesem decentralizacji inicjatywy bud˝etowe sà
szczególnie pomocne przy wprowadzaniu zasad przejrzystoÊci i odpowiedzialnoÊci w zdecentra-
lizowanych procedurach otrzymywania i wydatkowania Êrodków. 

Realizujàc dotychczasowe inicjatywy bud˝etowe, osiàgni´to nast´pujàce cele:

• zwi´kszono ÊwiadomoÊç spo∏ecznà w kwestiach równoÊci p∏ci, inicjujàc dialog na ten temat;

• dzi´ki procedurom partycypacyjnym zwi´kszono podstawowà wiedz´ i umiej´tnoÊci obywateli
w sprawach zwiàzanych z bud˝etem;

• pokazano, w jaki sposób bud˝ety publiczne mogà uwzgl´dniaç potrzeby obu p∏ci, w∏àczajàc ich
interesy i opinie w proces tworzenia bud˝etu;

• z czasem doprowadzono do efektywniejszego gospodarowania wp∏ywami i wydatkami bud˝e-
towymi oraz ograniczono korupcj´ dzi´ki przestrzeganiu zasady przejrzystoÊci i odpowiedzialnoÊci.

NARZ¢DZIA TWORZENIA BUD˚ETU UWZGL¢DNIAJÑCEGO ZRÓ˚NICOWANIE
ZE WZGL¢DU NA P¸Eå. Diane Elson opracowa∏a szeÊç narz´dzi s∏u˝àcych
w∏àczaniu kwestii równoÊci p∏ci do oceny wydatków publicznych:

• Ocena priorytetów bud˝etowych i Êwiadczeƒ dostarczonych beneficjentom z uwzgl´dnieniem
ich p∏ci. Przeprowadza si´ ocen´ poglàdów kobiet i m´˝czyzn jako potencjalnych beneficjentów
wydatków publicznych.

• Analiza zysków i obcià˝eƒ wydatków publicznych z podzia∏em na p∏eç. Analizuje si´, w jakim stop-
niu kobiety i m´˝czyêni, dziewcz´ta i ch∏opcy korzystajà ze Êwiadczeƒ finansowanych ze Êrodków
publicznych.

• Ewaluacja wydatków publicznych wed∏ug poszczególnych sektorów w sferze polityki równoÊ-
ci p∏ci. Dokonuje si´ oceny dzia∏aƒ politycznych, które sà podstawà podzia∏u Êrodków bud˝eto-
wych, pod kàtem ich potencjalnych nast´pstw dla kobiet i m´˝czyzn.
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• Wykaz wydatków bud˝etowych uwzgl´dniajàcy kwestie równoÊci p∏ci. Pozwala przewidzieç
implikacje dla polityki równoÊci p∏ci preliminarza wydatków oraz podzia∏u wydatków na poszczegól-
ne ministerstwa.

• Analiza wp∏ywu bud˝etu na spo˝ytkowanie czasu, uwzgl´dniajàca podzia∏ na p∏eç. Pokazuje
implikacje bud˝etu paƒstwowego dla bud˝etów czasu gospodarstw domowych, odkrywajàc w ten
sposób implikacje makroekonomiczne dla pracy niezarobkowej.

• Ramy Êredniookresowej polityki makroekonomicznej uwzgl´dniajàcej kwestie równoÊci p∏ci.
Wykorzystuje si´ budowanie modeli makroekonomicznych do stworzenia Êredniookresowych ram
makroekonomicznych uwzgl´dniajàcych perspektyw´ równoÊci p∏ci22.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Przede wszystkim nale˝y sobie uÊwiadomiç, ˝e nie jest z góry przesàdzone, i˝ liberalizacja handlu
jest korzystna dla rozwoju spo∏eczno-gospodarczego: innymi s∏owy, dzia∏ania polityczne dotyczàce
handlu nie muszà wspieraç rozwoju spo∏eczeƒstwa, a nawet mogà pog∏´biaç nierównoÊci mi´dzy
kobietami i m´˝czyznami.

Polityk´ handlowà uwzgl´dniajàcà perspektyw´ równoÊci p∏ci mo˝na tworzyç w kilku kontekstach. 

Przeniesienie ci´˝aru reprodukcji spo∏ecznej23. Polityka wolnego handlu oznacza zazwyczaj ob-
ni˝enie albo zniesienie ce∏ i koncesji, co na ogó∏ powoduje zmniejszenie dochodów paƒstwa. W zwiàz-
ku z tym rzàdy muszà szukaç sposobów wyrównania utraconych wp∏ywów, co czynià zazwyczaj pod-
noszàc podatki lub ograniczajàc wydatki. Ci´cia bud˝etowe z regu∏y w pierwszej kolejnoÊci dotyczà
polityki spo∏ecznej. Oznacza to najcz´Êciej, ˝e ci´˝ar socjalny zostaje wówczas przeniesiony na ko-
biety (które, oprócz pracy zawodowej albo kosztem p∏atnego zatrudnienia, majà si´ opiekowaç dzieç-
mi, osobami chorymi i starszymi). Mo˝e to oznaczaç regres w sferze równouprawnienia.

Ochrona krajowej si∏y roboczej. Mi´dzynarodowe umowy handlowe mogà podwa˝aç krajowe usta-
wodawstwo i polityk´, które chronià prawa spo∏eczne i ekonomiczne krajowych pracowników. Obcho-
dzenie krajowych przepisów (albo ich ca∏kowite lekcewa˝enie) w „strefach wolnego handlu” lub os∏a-
bianie przez rzàdy ustawodawstwa krajowego po to, by dostosowaç je do mi´dzynarodowych umów
handlowych ma odmienne nast´pstwa dla kobiet i m´˝czyzn. Powodem jest silna segregacja krajowej
si∏y roboczej ze wzgl´du na p∏eç — funkcjonowanie „stref wolnego handlu” opiera si´ w du˝ym stop-
niu na taniej sile roboczej kobiet.

„Sprawiedliwy handel”, czyli odpowiedzialnoÊç spo∏eczna paƒstw utrzymujàcych stosunki hand-
lowe z innymi krajami. Niektóre praktyki stosowane w handlu polegajà na eksploatacji taniej si∏y
roboczej z paƒstw najmniej rozwini´tych. Prac´ t´ najcz´Êciej wykonujà kobiety. Takie dzia∏ania usi-
dlajà kobiety w „strefach wolnego handlu”, skazujàc je na wykonywanie zaj´ç marginalnych, ogra-
niczajàc ich szanse podniesienia kwalifikacji i zmiany pracy na lepszà. Ponadto liberalizacja handlu
os∏abia si∏´ przetargowà kobiet w negocjowaniu p∏ac i Êwiadczeƒ.

KorzyÊci z bezpoÊrednich inwestycji kapita∏owych za granicà. Liberalizacja handlu mo˝e tak˝e
zwi´kszyç bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne, przynoszàc jednoczeÊnie korzyÊci w postaci moder-
nizacji metod pracy i nowych technologii. Nie ma jednak ˝adnych gwarancji takich korzyÊci, podob-
nie jak nie gwarantuje si´ ich równej dystrybucji wÊród kobiet i m´˝czyzn. Taki post´p i ulepszenia
mogà w istocie jedynie zwi´kszyç nierównoÊç p∏ci.

JednoczeÊnie liberalizacja handlu mo˝e przynieÊç ogromne korzyÊci w zakresie wzrostu gospodar-
czego i równouprawnienia. Nale˝y sobie uÊwiadomiç, ˝e polityka handlowa, podobnie jak inne
rodzaje polityki makroekonomicznej, jest narz´dziem, które trzeba w∏aÊciwie stosowaç, jeÊli chce si´
uzyskaç rezultaty korzystne dla wszystkich obywateli.

22 Bardziej szczegó∏owy opis metodologii zawiera Aneks 3 Integrating Gender Issues into Public Expenditure: Six
Tools, w: Ch. Adelstal, Report: Workshop on Mainstreaming…,op. cit.

23 Informacje Network Women in Development Europe (WIDE) na temat polityki równoÊci p∏ci i handlu:
http://www.eurosur.org/wide/porteng.htm
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Celem polityki handlowej uwzgl´dniajàcej kwestie równoÊci p∏ci jest zatem:

• zapewnienie, aby przy tworzeniu i wdra˝aniu polityki handlowej uwzgl´dniano jej wp∏yw, roz-
patrywany tak˝e pod kàtem równoÊci p∏ci, na (a) si∏´ roboczà, (b) osoby wykonujàce prac´ nie-
zarobkowà.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Promowanie czerpania równych korzyÊci ze wzrostu gospodarczego i post´pu
technologicznego to imperatyw praw cz∏owieka, w zwiàzku z czym paƒstwa majà obowiàzek dopil-
nowaç, by w polityce handlowej i samym handlu uwzgl´dniano kwestie równoÊci p∏ci.

WiarygodnoÊç. Paƒstwa prowadzàce handel z krajami rozwijajàcymi si´ najcz´Êciej otwarcie sprze-
ciwiajà si´ gwa∏ceniu praw cz∏owieka (które cz´sto zarzucajà krajom rozwijajàcym si´). JeÊli jednak
paƒstwa te nie zagwarantujà ochrony równoÊci p∏ci we w∏asnych praktykach handlowych, ucierpi na
tym powa˝nie ich wiarygodnoÊç jako rzeczników praw cz∏owieka.

EfektywnoÊç. Choç polityka handlowa mo˝e pobudzaç wzrost gospodarczy i na krótkà met´ równie
dobrze okazaç si´ zyskowna dla sektorów zwiàzanych z handlem, wzrost mo˝e przynieÊç odwrotne
skutki, jeÊli tych krótkoterminowych korzyÊci nie spo˝ytkuje si´ w celu unikni´cia kosztów d∏ugoter-
minowych (zw∏aszcza kosztów spo∏ecznych i dotyczàcych równouprawnienia). Poniewa˝ trwa∏y i zrów-
nowa˝ony rozwój spo∏eczno-gospodarczy wià˝e si´ ÊciÊle z kwestiami równoÊci p∏ci, trzeba uwa˝aç,
aby w wyniku polityki handlowej ci´˝ar pracy niezarobkowej nie zosta∏ przesuni´ty z paƒstwa na ko-
biety lub ˝eby nie pog∏´bi∏y si´ nierównoÊci wÊród osób zatrudnionych, poniewa˝ wtedy koƒcowe
koszty przewy˝szà krótkoterminowe zyski.

JakoÊç ˝ycia. èle zaplanowana polityka handlowa, nie uwzgl´dniajàca perspektywy równoÊci p∏ci,
mo˝e powa˝nie pogorszyç jakoÊç ˝ycia osób pracujàcych w sektorach zwiàzanych z handlem i w stre-
fach wolnego handlu. Mo˝e ona tak˝e wywieraç negatywny wp∏yw na efektywnoÊç (zob. wy˝ej).

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Zrozumienie przez kobiety Badania ankietowe
zajmujàcych wysokie pod wzgl´dem dost´pu i m´˝czyzn na tych
stanowiska w sektorach do w∏adzy w sektorach stanowiskach skutków
zwiàzanych z handlem zwiàzanych z handlem polityki handlowej
i makroekonomià dla obu p∏ci

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Monitorowanie wp∏ywu na kobiety i m´˝czyzn polityki liberalizacji handlu poprzez opracowy-
wanie podstawowych danych statystycznych. Nale˝y zleciç badania lub przeprowadziç je na-
k∏adem w∏asnych Êrodków, by ustaliç i monitorowaç wszelkie powiàzania mi´dzy politykà handlowà
a pog∏´biajàcymi si´ nierównoÊciami mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. Mo˝na si´ skupiç na zba-
daniu warunków zatrudnienia w sektorach zwiàzanych z handlem oraz na rosnàcych obcià˝eniach
spo∏ecznych (czas i inne zasoby przeznaczone na wykonywanie pracy niezarobkowej), gromadzàc
dane z podzia∏em na p∏eç. Dzi´ki temu uzyskamy informacje potrzebne do oceny skutków polityki
handlowej w sferze sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci.

• Monitorowanie stosowania prawodawstwa dotyczàcego równouprawnienia. Osoby tworzàce
polityk´ powinny do∏o˝yç staraƒ, by do polityki i umów handlowych w∏àczyç krajowe przepisy
prawne dotyczàce równych szans i przeciwdzia∏ania dyskryminacji. JeÊli zaÊ brakuje takiego usta-
wodawstwa, rzàdy powinny dopilnowaç, by korporacje mi´dzynarodowe stosowa∏y przyj´te  stan-
dardy mi´dzynarodowe w tej dziedzinie24.

24 Ibidem.
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• Stosowanie perspektywy równoÊci p∏ci w pomocy technicznej. Rzàdy i mi´dzynarodowe insty-
tucje, które zapewniajà innym krajom pomoc technicznà, powinny zagwarantowaç, by pomoc ta
uwzgl´dnia∏a perspektyw´ równoÊci p∏ci oraz promowa∏a umiej´tnoÊci korzystania z post´pu tech-
nologicznego przez kobiety i m´˝czyzn25.

• Zach´canie do w∏àczania perspektywy równoÊci p∏ci w bezpoÊrednich inwestycjach kapita∏o-
wych za granicà. Rzàdy powinny zach´caç przedsi´biorców do inwestowania na równych za-
sadach w podnoszenie kwalifikacji kobiet i m´˝czyzn oraz popraw´ ich szans. Choç rzàdy mogà
nie byç w stanie wprowadziç regulacji w tej dziedzinie, przyk∏ad, jaki dajà, i przes∏anie, które kierujà
do inwestorów na temat zobowiàzaƒ paƒstwa w zakresie sprawiedliwoÊci spo∏ecznej sà wa˝nym
potwierdzeniem ich woli politycznej.

Rzàdzenie mo˝na zdefiniowaç jako „korzystanie z w∏adzy ekonomicznej, politycznej i admini-
stracyjnej w zarzàdzaniu sprawami kraju na wszystkich szczeblach”26. Odbywa si´ ono dzi´ki
wykorzystaniu mechanizmów, procesów i instytucji, za których poÊrednictwem decyzje sà ne-
gocjowane i realizowane. Zrównowa˝ony pod wzgl´dem p∏ci udzia∏ w procesach rzàdzenia
dotyczy nie tylko fizycznej obecnoÊci kobiet i m´˝czyzn przy stole, przy którym podejmuje si´
decyzje, ale tak˝e jakoÊci uczestnictwa, tzn. znaczàcego zaanga˝owania, które wynika ze
wzajemnego poszanowania ró˝nych opinii i punktów widzenia.

Rzàdzenie odnosi si´ nie tylko do oficjalnych, publicznych struktur i procesów podejmowania
decyzji (tj. rzàdu i w∏adz lokalnych), ale obejmuje tak˝e decydowanie w rodzinie, spo∏ecznoÊci
i sektorze prywatnym. W∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do podstawowych procesów rzà-
dzenia wymaga wi´c zaj´cia si´ tym, w jaki sposób przedstawiciele obu p∏ci uczestniczà w ró˝-
nych systemach rzàdzenia oraz jakie sà tego konsekwencje. Konieczna jest tak˝e wiedza na temat
interakcji, które zachodzà mi´dzy tymi systemami.

Bud˝et paƒstwa jest jednym z podstawowych instrumentów politycznych. Zarówno tworzenie i dy-
strybucja bud˝etu, jak i rzàdzenie wià˝à si´ z odpowiedzialnoÊcià. Dlatego polityka bud˝etowa
powinna byç przedmiotem analizy z perspektywy równoÊci p∏ci i rzàdzenia. Dalsze informacje zob.
rozdzia∏ Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci, a zw∏aszcza pod-
rozdzia∏ Bud˝ety.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Analiza rzàdzenia, przeprowadzona z perspektywy równoÊci p∏ci, od razu uwidacznia problem
uczestnictwa i reprezentacji. Rzekomà „wspólnot´ interesów” kobiet i m´˝czyzn, podobnie jak ich po-
trzeb i perspektyw, wykorzystywano cz´sto, by legitymizowaç mia˝d˝àcà przewag´ m´˝czyzn w ofic-
jalnych strukturach w∏adzy na szczeblu krajowym — tj. w parlamencie i rzàdzie (radzie ministrów).

Analiza procesów politycznych i polityki, uwzgl´dniajàca perspektyw´ równoÊci p∏ci, ujawnia, ˝e ko-
biety i m´˝czyêni nie zawsze majà te same potrzeby i poglàdy. Istotne jest wi´c to, by kobiety — któ-
re stanowià po∏ow´ spo∏eczeƒstwa — mia∏y w∏asnà reprezentacj´, dbajàcà o ich interesy. Z chwilà
podwa˝enia „wspólnoty interesów” zyskamy mandat do domagania si´ bardziej zrównowa˝onego
uczestnictwa kobiet i m´˝czyzn, by zapewniç obu p∏ciom udzia∏ w podejmowaniu decyzji oraz w dzia-
∏aniach, których skutki b´dà odczuwaç.

JednoczeÊnie trzeba sobie uÊwiadomiç, ˝e bardziej zrównowa˝ona partycypacja nie b´dzie efektem
oficjalnego mandatu do dzia∏ania czy zaproszenia skierowanego do kobiet. Trzeba najpierw zajàç si´
powa˝nymi barierami systemowymi, które cz´sto nie dopuszczajà kobiet do najwa˝niejszych struktur
w∏adzy publicznej, gdy˝ w przeciwnym razie jakikolwiek post´p nie b´dzie w ogóle mo˝liwy.

25 Ibidem.
26 Women’s Political Participation and Good Governance: 21st Century Challenges, Management Development and

Governance Division, Bureau for Development Policy, UNDP, New York 2000.
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BARIERY UTRUDNIAJÑCE KOBIETOM UDZIA¸
W STRUKTURACH RZÑDZENIA27

• Ogólne nastawienie i kultura spo∏eczeƒstwa, które w m´˝czyznach widzà jedynych prawdziwych
aktorów ˝ycia politycznego, legitymizujà m´˝czyzn i ich dzia∏ania, a jednoczeÊnie dyskwalifikujà
kobiety. Z tych samych powodów kobiety w polityce cz´sto poddawane sà uwa˝niejszej kontroli i na-
ra˝one sà na wi´kszà krytyk´ ni˝ m´˝czyêni.

• Za∏o˝enie, ˝e istnieje wspólnota interesów kobiet i m´˝czyzn cz´sto neguje potrzeb´ istnienia re-
prezentacji kobiet jako grupy spo∏ecznej. Choç z pewnoÊcià nie mo˝na uznaç kobiet za spójnà, jed-
nolità grup´, majà one pewne wspólne potrzeby i interesy, które wymagajà reprezentacji.

• Brak pisemnego zobowiàzania do podejmowania dzia∏aƒ na rzecz sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i rów-
noÊci p∏ci, na które mo˝na by si´ powo∏ywaç (np. Narodowy Plan Dzia∏ania lub inny dokument po-
lityczny), utrudnia rozliczanie struktur w∏adzy za niskà partycypacj´ kobiet. 

• Kobiety mo˝e zniech´caç i odstraszaç stosowanie m´skiej terminologii w polityce i rzàdzeniu albo
fa∏szywe za∏o˝enie, ˝e m´˝czyêni sà jedynymi uprawnionymi aktorami na scenie politycznej lub ˝e
m´ska terminologia mo˝e równie˝ obejmowaç i reprezentowaç kobiety, mimo ˝e tak nie jest.

• Brak reprezentacji w mediach poglàdów politycznych kobiet, ich opinii, postulatów i przywódczyƒ
oznacza, ˝e inne kobiety nie majà wzoru, z którym mog∏yby si´ identyfikowaç oraz znaleêç w nim
oparcie i uzasadnienie dla w∏asnych poglàdów.

• Zmaskulinizowana kultura polityczna — m.in. „uk∏ady starych kolesiów”, zapewniajàce protekcj´
i znajomoÊci, oraz popularnoÊç spotkaƒ „po godzinach” (np. na meczach koszykówki, w barze),
podczas których rozstrzyga si´ kwestie polityczne — wyklucza kobiety z wielu nieformalnych, choç
integralnych aspektów procesu podejmowania decyzji.

• Nierówny podzia∏ obowiàzków rodzinnych, dotyczàcy m.in. prowadzenia gospodarstwa domowego
i opieki nad dzieçmi, stawia kobiety w niekorzystnym po∏o˝eniu, jeÊli chodzi o czas, który jest po-
trzebny na aktywnoÊç politycznà. Podobnie ograniczone us∏ugi socjalne dajà kobietom mniej „cza-
su do w∏asnej dyspozycji”.

• Ni˝sze wynagrodzenia kobiet i ograniczone uprawnienia do Êwiadczeƒ socjalnych, a tak˝e dominu-
jàce w spo∏eczeƒstwie oczekiwania, ˝e kobiety przeznaczà swoje dochody na potrzeby rodziny,
ograniczajà lub wr´cz uniemo˝liwiajà finansowanie przez nie niepewnej kariery politycznej.

• Przemoc stosowana przez m´˝czyzn wobec kobiet w sferze publicznej i prywatnej utrudnia kobie-
tom podejmowanie decyzji i zachowaƒ wymagajàcych ryzyka.

Jak ju˝ wspomniano, bardziej zrównowa˝one uczestnictwo w krajowych strukturach w∏adzy nie jest
celem samym w sobie, ale raczej Êrodkiem do podniesienia jakoÊci rzàdzenia. Zwi´kszenie uczest-
nictwa kobiet powinno bowiem wzmocniç ÊwiadomoÊç spraw równoÊci p∏ci w procesach politycznych
i praktyce. JednoczeÊnie musimy pami´taç, ˝e politycy — i kobiety, i m´˝czyêni — nie nab´dà w spo-
sób naturalny umiej´tnoÊci krytycznego postrzegania kwestii równoÊci p∏ci28. Tak wi´c rzeczywista
zmiana w traktowaniu przez rzàd spraw równoÊci p∏ci wymaga zwrócenia uwagi na trzy zagadnienia:

• Masa krytyczna. Dowiedziono, ˝e aby opinie jakiejÊ grupy interesów (w tym wypadku — kobiet)
zosta∏y „us∏yszane” i wzi´te pod uwag´, grupa ta musi stanowiç 30% danej spo∏ecznoÊci. 

• Budowanie potencja∏u. Poniewa˝ planowanie uwzgl´dniajàce perspektyw´ równoÊci p∏ci jest kom-
petencjà, której nie nabywa si´ instynktownie, potrzebne sà szkolenia oraz podnoszenie umiej´t-
noÊci kobiet i m´˝czyzn (zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia).

• Mechanizmy krajowe. ˚eby zagwarantowaç efektywne planowanie i wdra˝anie polityki równoÊci
p∏ci, potrzebne sà na szczeblu krajowym ró˝ne instytucje i organy wspierajàce perspektyw´ rów-
noÊci p∏ci. Narodowe plany lub polityka dajà oficjalny mandat do dzia∏ania, mo˝na je równie˝ wy-
korzystaç do oceny post´pu i ewaluacji wyników (zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty
wyjÊcia).

27 Lista zosta∏a opracowana na podstawie listy przedstawionej przez G. Ashworth w: Gendered Governance: An
Agenda for Change, „Gender in Development Monograph Series” nr 3, UNDP, New York 1996, s. 11

28 J. Beall, Urban Governance: Why Gender Matters, „Gender in Development Monograph Series” nr 1, UNDP, New
York 1996, s. 4.
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W∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do problematyki rzàdzenia i uczestnictwa na szczeblu krajo-
wym ma zatem dwa cele:

• zapewnienie kobietom i m´˝czyznom zrównowa˝onego udzia∏u w rzàdzeniu na szczeblu krajo-
wym, co wymaga usuni´cia barier strukturalnych i systemowych utrudniajàcych kobietom udzia∏
w ˝yciu politycznym;

• zapewnienie w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do podejmowania decyzji, wdra˝ania, monitoro-
wania i ewaluacji inicjatyw w zakresie rzàdzenia na szczeblu krajowym.

Szczegó∏owà analiz´ w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do procesu tworzenia polityki zawiera cz´Êç I:
Dziesi´ç etapów w∏àczania zagadnieƒ równoÊci p∏ci do procesu tworzenia polityki. 

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

[…] dopóki nie uzyska si´ parytetu w rzàdzeniu, kobiety w ˝adnej sferze nie osiàgnà pe∏nej równoÊci
z m´˝czyznami. Brak g∏osów kobiet przy tworzeniu najwa˝niejszych instrumentów politycznych [...]
powoduje, ˝e nierównoÊci p∏ci utrzymujà si´ nawet w dziedzinie zdrowia kobiet i bezpieczeƒstwa we
w∏asnym domu29.

SprawiedliwoÊç. W przypadku, gdy jednej z p∏ci (najcz´Êciej kobietom) blokuje si´ dost´p do sta-
nowisk publicznych — lub odstrasza od sprawowania tych funkcji z powodu bezpoÊredniej dyskrymi-
nacji albo barier systemowych — problem uczestnictwa staje si´ kwestià sprawiedliwoÊci. Poniewa˝
wszyscy obywatele majà prawo do udzia∏u w polityce, obowiàzkiem paƒstwa jest zapewnienie, by
z tego prawa mogli w pe∏ni korzystaç zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety.

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Zrównowa˝ona pod wzgl´dem p∏ci reprezentacja to tak˝e kwestia
wiarygodnoÊci i legitymizacji struktur w∏adzy. Poniewa˝ kobiety stanowià co najmniej po∏ow´ spo∏e-
czeƒstwa, ich obecnoÊç w strukturach w∏adzy jednoczeÊnie je legitymizuje: „W dominujàcych pro-
cesach demokratycznych kobiety zajmujàce stanowiska publiczne nadajà sens reprezentatywnej
naturze demokracji oraz instytucjonalizujà i legitymizujà kobiece g∏osy po stronie w∏adzy”30. Ponadto
spo∏eczeƒstwa majà wi´ksze zaufanie do rzàdów, które przestrzegajà zasady przejrzystoÊci i repre-
zentujà interesy ca∏ego spo∏eczeƒstwa

Analizy przeprowadzone ostatnio przez Bank Âwiatowy dowiod∏y, i˝ wi´ksza liczba kobiet w rzàdzie
mo˝e sprawiç, ˝e rzàdy stanà si´ bardziej zró˝nicowane i uczciwe. Odmienny u obu p∏ci stosunek do
korupcji wydaje si´ fenomenem w skali Êwiatowej31.

EfektywnoÊç. Badania przeprowadzone przez ONZ na temat kwestii dotyczàcych rzàdzenia pokaza-
∏y, ˝e wi´kszoÊç m´˝czyzn wybranych do w∏adz wykonawczych i ustawodawczych zupe∏nie nie zdaje
sobie sprawy z potrzeb gospodarstwa domowego oraz z tego, ˝e wià˝à si´ one z rozwojem spo∏ecz-
no-gospodarczym na szczeblu wspólnoty, poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym32. Brak takiej
ÊwiadomoÊci oznacza, ˝e prowadzona przez nich polityka nie jest ani tak skuteczna, ani tak wydajna
jak mog∏aby byç (zob. dalsze informacje w podrozdziale Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?
w rozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci).

Co wi´cej, jeÊli utalentowani i wykwalifikowani cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa (w tym wypadku kobiety)
dostrzegajà trudne do pokonania, nieobiektywne bariery uniemo˝liwiajàce im zrobienie kariery w po-
lityce, mogà opuÊciç kraj w poszukiwaniu szans gdzie indziej. Taki „exodus ekspertek” os∏abia spo∏ecz-
no-ekonomiczny potencja∏ rozwojowy kraju.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Trzeba sobie równie˝ uÊwiadomiç, ˝e kobiety zajmujàce stanowiska zwiàzane
z w∏adzà s∏u˝à jako wzorce dla innych kobiet, inspirujàc je do ubiegania si´ o funkcje publiczne33.

29 Women’s Political Participation…, op. cit., s. 2.
30 J. Beall, Urban Governance…, op. cit., s. 9.
31 World Bank Consultative Draft, op. cit., s. 37.
32 Technical Cooperation and Women’s Lives: Integrating Gender into Development Policy, United Nations Re-

search Insitute of Social Development (www.unrisd.org).
33 J. Beall, Urban Governance…, op. cit., s. 9.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Liczba kobiet Krajowy Równowaga p∏ci Czy kobiety Parlament
i m´˝czyzn w organach w parlamencie
w parlamencie ustawodawczych majà potencja∏ i wol´,

w∏adz krajowych by reprezentowaç
interesy i potrzeby kobiet

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Czy w programie partii Partie polityczne
w partiach politycznych, w partiach politycznych. politycznej zwraca si´ uwag´
w tym: Mo˝e byç wskaênikiem na kwestie równoÊci p∏ci
– jako liderzy/liderki; „atrakcyjnoÊci” polityki
– jako cz∏onkowie/ dla kobiet. Ró˝nice 

/cz∏onkinie mi´dzy partiami mogà 
odzwierciedlaç, w jakim
stopniu partie promujà
awans kobiet

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Czy kobiety w rzàdzie Rzàd
w rzàdzie w organach majà potencja∏ i wol´,
(w gabinecie ministrów) wykonawczych w∏adzy, by reprezentowaç

w których stanowiska interesy i potrzeby kobiet
obejmuje si´ w wyniku
nominacji politycznych

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy, Równowaga p∏ci ZdolnoÊci kobiet i m´˝czyzn Urzàd s∏u˝by cywilnej
w s∏u˝bie cywilnej, w tym: ministerialny. w s∏u˝bie cywilnej do integrowania kwestii
– na wysokich U˝yteczne jest równoÊci p∏ci

stanowiskach porównanie ró˝nic
kierowniczych; w równowadze

– na innych p∏ci mi´dzy tymi
stanowiskach dwoma poziomami

Istnienie oficjalnego Krajowy Istnienie woli politycznej W jakim zakresie Przeglàd polityki
mandatu politycznego do traktowania kwestii realizowana jest
do dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci w sferze dana polityka
równoÊci p∏ci, w tym rzàdzenia i uczestnictwa
tak˝e mandatu do dzia∏aƒ jako wa˝nego
na rzecz równej zagadnienia politycznego
reprezentacji i partycypacji

Odsetek krajowych Krajowy Zobowiàzania finansowe Te spoÊród przejawów Przeglàd bud˝etu 
wydatków rzàdu do realizacji celów zaanga˝owania lokalnego
przeznaczonych polityki równoÊci p∏ci (np. publiczne potwierdzenie 
na w∏àczanie kwestii przez urz´dników
równoÊci p∏ci paƒstwowych znaczenia
do g∏ównego nurtu polityki kwestii równoÊci p∏ci), 
i realizacj´ inicjatyw które nie wymagajà du˝ych
na rzecz równoÊci p∏ci wydatków

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Wykorzystywanie badaƒ do zdefiniowania i uÊciÊlenia problemu. Bioràc pod uwag´ ró˝norod-
noÊç czynników, które mogà utrudniaç kobietom pe∏ne uczestnictwo w krajowych strukturach w∏a-
dzy, trzeba uwa˝nie zidentyfikowaç bariery istniejàce w danym kraju. Badania socjologiczne na te-
mat stosunku do kobiet pe∏niàcych funkcje polityczne (zarówno wyborców, jak i samych polityków),
podobnie jak szczegó∏owa analiza struktur i procesów politycznych (tj. procedur mianowania mi-
nistrów, nieformalnych sieci podejmowania decyzji, promowania polityków we w∏asnych partiach
politycznych itd.) to nieoceniony materia∏ umo˝liwiajàcy wskazanie êróde∏ problemu. Kiedy ju˝ problem
zostanie precyzyjnie okreÊlony, b´dzie mo˝na podjàç konkretne przedsi´wzi´cia, by go rozwiàzaç. 
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• Reforma s∏u˝by cywilnej. Jednym z wa˝nych punktów wyjÊcia dla w∏àczania perspektywy rów-
noÊci p∏ci jest reforma s∏u˝by cywilnej, którà przeprowadza si´ obecnie w wielu krajach na Êwiecie.
Kodeksy post´powania s∏u˝by cywilnej mogà zawieraç explicite zasady niedyskryminowania i/lub
podejmowania dzia∏aƒ pozytywnych, a w szkoleniach dla s∏u˝by cywilnej nale˝y uwzgl´dniaç kwe-
stie równoÊci p∏ci.

• Ustalanie konkretnych celów do osiàgni´cia w zakresie partycypacji zrównowa˝onej pod wzgl´-
dem p∏ci. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e bez ustalenia konkretnych, okreÊlonych w czasie celów nie
b´dzie mo˝na rozliczyç rzàdów, a trwa∏y post´p b´dzie ma∏o prawdopodobny. W zwiàzku z tym
rzàdy powinny uwzgl´dniç w oficjalnej deklaracji priorytetów lub strategii dzia∏ania konkretny cel,
który w okreÊlonym czasie zamierzajà osiàgnàç (np. do 2010 roku jednej z p∏ci powinno przypadaç
nie wi´cej ni˝ 60% miejsc w rzàdzie i parlamencie).

• Krótkoterminowe zapisy ustawowe dotyczàce dzia∏aƒ pozytywnych lub kwot. Ze wzgl´du na
wiele ró˝nych barier napotykanych przez kobiety wchodzàce w struktury w∏adzy, konieczne mo˝e
byç wprowadzenie kwot, które wzmocnià partycypacj´ kobiet. OkreÊla si´ to równie˝ mianem
„dyskryminacji pozytywnej” lub „dzia∏aƒ pozytywnych”. Poniewa˝ tego rodzaju rozwiàzania cz´sto
spotykajà si´ z negatywnà reakcjà, wa˝ne jest, by wprowadzaniu kwot towarzyszy∏a kampania wy-
jaÊniajàca, dlaczego sà one konieczne.

• Wzmacnianie Êrodowiska w∏adzy neutralnego pod wzgl´dem p∏ci lub przyjaznego kobietom.
Mo˝e ono polegaç na rozwijaniu udogodnieƒ zwiàzanych z opiekà nad dzieckiem i pomocy dla ro-
dziców, by pozwoliç kobietom (i m´˝czyznom) ∏àczyç role rodziców i polityków. DoÊwiadczenia
szwedzkie wskazujà, ˝e takie przedsi´wzi´cia mogà byç szczególnie przydatne w zwi´kszeniu
liczby kobiet na stanowiskach publicznych34.

• Tworzenie „frakcji kobiet”. W wielu krajach na Êwiecie powsta∏y wielostronne, ponadpartyjne ko-
biece frakcje lub koalicje, których istnienie umo˝liwia parlamentarzystkom prowadzenie dyskusji
nad problemami szczególnie je interesujàcymi oraz przedstawianie stanowisk w ró˝nych sprawach.
Ten „zjednoczony front” jest najcz´Êciej przydatny we wprowadzaniu zmian politycznych umo˝liwia-
jàcych promowanie równoÊci p∏ci, które by∏yby niemo˝liwe bez koalicyjnego podejÊcia35.

• Ustanowienie i wzmocnienie krajowych mechanizmów na rzecz równoÊci p∏ci mo˝e polegaç
na stworzeniu ministerstwa (lub departamentu) ds. równoÊci p∏ci lub ds. kobiet, Krajowego Insty-
tutu ds. RównoÊci P∏ci, Urz´du ds. RównoÊci P∏ci (usytuowanego albo w Kancelarii Premiera, albo
w Kancelarii Prezydenta) bàdê powo∏aniu specjalnego ministra bez teki ds. równoÊci p∏ci. Typ
mechanizmu i jego mandat powinny wynikaç z sytuacji danego kraju i miejscowych potrzeb.

• Powo∏anie mi´dzyresortowej grupy roboczej ds. równoÊci p∏ci. Poniewa˝ p∏eç kulturowa jest
zagadnieniem mi´dzysektorowym, które nale˝y w∏àczaç do g∏ównego nurtu ka˝dego rodzaju po-
lityki, mi´dzyresortowa grupa robocza mo˝e byç pomocna w zapewnieniu realizacji mandatów po-
litycznych. Istnienie takiej grupy pomaga równie˝ uniknàç problemu „marginalizowania” równoÊci
p∏ci jako „specjalnej kwestii”, którà nale˝a∏oby zostawiç wy∏àcznie ekspertkom/ekspertom, a tak˝e
u∏atwia wymian´ informacji i podnoszenie kompetencji.

• Powo∏anie komisji konsultacyjnej ds. równoÊci p∏ci. Poniewa˝ instytucjom rzàdowym cz´sto
brakuje niezb´dnej specjalistycznej wiedzy na temat równoÊci p∏ci, by podjàç wa˝ne decyzje w spra-
wie polityki i ustawodawstwa, u˝yteczne mo˝e byç powo∏anie grupy konsultacyjnej lub komisji,
które b´dà doradzaç osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki. W sk∏ad tych cia∏ mogliby wejÊç
dzia∏aczki/dzia∏acze i ekspertki/eksperci organizacji pozarzàdowych, a g∏ównym kryterium ich do-
boru powinna byç znajomoÊç problematyki równoÊci p∏ci. Grupy te mog∏yby si´ spotykaç regular-
nie, aby dyskutowaç na ró˝ne tematy, albo mo˝na by zwo∏ywaç spotkania poÊwi´cone konkretnym,
aktualnym kwestiom. Istnienie tego rodzaju gremiów pozwala w znakomity sposób promowaç bar-
dziej odpowiedzialne i partycypacyjne metody rzàdzenia.

• Przygotowanie przez rzàd rocznego raportu w sprawie równoÊci p∏ci mo˝e byç wa˝nym êród-
∏em danych statystycznych i narz´dziem Êledzenia post´pu oraz szerokiego upowszechniania
informacji. Raport mo˝e byç przygotowany w∏asnym nak∏adem Êrodków przez krajowy urzàd ds.
równoÊci p∏ci albo mo˝e byç zlecony instytucji badawczej lub organizacji pozarzàdowej.

34 Ibidem, s. 10.
35 Zob. np. B. Mukiibi, Alliances for Gender and Politics: The Uganda Women’s Caucus, w: Women’s Political

Participation and Good Governance…, op. cit.
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• Stworzenie centrum informacyjnego o polityce równoÊci p∏ci. Istnienie centralnego „miejsca
gromadzenia i wymiany” raportów, biuletynów, ksià˝ek i innych informacji na temat zagadnieƒ rów-
noÊci p∏ci mo˝e zwi´kszyç efektywnoÊç polityki równoÊci p∏ci oraz przyczyniç si´ do wzmocnienia
problematyki równoÊci p∏ci w rzàdzeniu na szczeblu krajowym.

• Tworzenie przyk∏adów. Kobiety, którym ju˝ si´ uda∏o osiàgnàç pozycj´ w polityce, mogà byç og-
romnie skuteczne w kraju i na forum mi´dzynarodowym w zach´caniu innych kobiet do zaanga-
˝owania si´ w polityk´. Trzeba szukaç okazji — formalnych i nieformalnych — aby kobiety te mog∏y
podzieliç si´ z innymi kobietami swoim doÊwiadczeniem, zabierajàc g∏os w mediach, szko∏ach,
podczas ró˝nych imprez.

• Strategie szkoleniowe na rzecz zwi´kszenia partycypacji politycznej kobiet. Niska partycy-
pacja polityczna kobiet na szczeblu krajowym wynika cz´Êciej z barier systemowych ni˝ z braku
zdolnoÊci. Poniewa˝ kobiety nie mia∏y na ogó∏ takich samych mo˝liwoÊci jak m´˝czyêni, by spra-
wowaç funkcje polityczne, ich gorszà sytuacj´ mo˝na polepszyç, zapewniajàc im szkolenia w nas-
t´pujàcych dziedzinach:

– budowanie potencja∏u za poÊrednictwem sieci kontaktów;

– umiej´tnoÊci negocjacyjne;

– zarzàdzanie;

– analiza bud˝etu;

– budowanie elektoratu i mobilizowanie poparcia;

– w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki;

– wykorzystywanie mediów;

– edukacja polityczna i edukacja na temat wyborców;

– d∏ugofalowe strategie anga˝owania m∏odszego pokolenia.

JednoczeÊnie trzeba zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e wielu m´˝czyzn-polityków potrzebuje przeszko-
lenia w tych samych dziedzinach — zw∏aszcza jeÊli chodzi o w∏àczanie do polityki perspektywy spra-
wiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci. Równie wa˝ne jest w∏àczenie przysz∏ych i obecnych polity-
ków-m´˝czyzn w takie szkolenia — dzi´ki temu nie tylko zwi´kszà swoje kompetencje, ale tak˝e
powstanie bardziej przyjazne kobietom Êrodowisko w∏adzy. Zaanga˝owanie m´˝czyzn zainicjuje równie˝
szerszà dyskusj´ na temat dotyczàcych ich problemów.

KORUPCJA A P¸Eå

Korupcja k∏adzie si´ cieniem na dobrym rzàdzeniu: zjawisko to ma charakter mi´dzynarodowy — urz´d-
nicy paƒstwowi wykorzystujà swojà pozycj´ do osiàgni´cia bezpoÊrednich, osobistych korzyÊci albo
zaznaczenia swoich wp∏ywów wykraczajàcych poza posiadany mandat. Korupcja — która w mniej-
szym lub wi´kszym stopniu wyst´puje we wszystkich rzàdach na Êwiecie — wywiera negatywny wp∏yw
na rozwój spo∏eczeƒstwa.

Korupcja wià˝e si´ z odpowiedzialnoÊcià, ale tak˝e z p∏cià kulturowà. Badania przeprowadzone os-
tatnio przez Bank Âwiatowy wykaza∏y, ˝e zwi´kszony udzia∏ kobiet we w∏adzy mo˝e byç szczególnie
skuteczny w promowaniu uczciwych rzàdów. Swierdzono Êcis∏à zale˝noÊç mi´dzy wysokim odsetkiem
kobiet w parlamencie a niskim poziomem korupcji36.

Choç fa∏szywe by∏oby twierdzenie, ˝e kobiety sà z natury „bardziej uczciwe” albo „mniej skorumpo-
wane” ni˝ m´˝czyêni, fakt, ˝e w ciàgu ostatnich kilkudziesi´ciu lat zwi´kszy∏a si´ ich obecnoÊç we
w∏adzy w wielu krajach, bez wàtpienia przyczyni∏ si´ do tego, ˝e coraz wi´kszà uwag´ zacz´to zwra-
caç na kwestie odpowiedzialnoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. JednoczeÊnie trzeba podkreÊliç, ˝e
aby doprowadziç do istotnych zmian, udzia∏ kobiet powinien wynosiç co najmniej 30% (tzw. masa
krytyczna). 

36 D. Dollar, R. Fisman, R. Gatti, Are Women Really the „Fairer” Sex? Corruption and Women in Government, Policy
Research Report on Gender and Development Working Paper Series No. 4, The World Bank, Washington 1999.
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Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wiele zagadnieƒ zwiàzanych z w∏adzà lokalnà pokrywa si´ z kwestiami omówionymi w poprzedniej
cz´Êci poÊwi´conej rzàdzeniu na szczeblu krajowym. Niektóre aspekty i problemy w zakresie polityki
równoÊci p∏ci sà jednak specyficzne dla w∏adzy lokalnej. 

Jednym z nich jest kwestia decentralizacji. Decentralizacja powinna doprowadziç do transferu Êrod-
ków i przekazania uprawnieƒ w zakresie podejmowania decyzji dotyczàcych kwestii, które sà naj-
bli˝sze lokalnej w∏adzy i z którymi to w∏aÊnie ona najlepiej mo˝e sobie poradziç. Oznacza to, ˝e w∏a-
dze lokalne powinny byç szczególnie wyczulone na faktyczne potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej, co
nieodmiennie wià˝e si´ z koniecznoÊcià zwracania uwagi na szczególne potrzeby kobiet i m´˝czyzn
na szczeblu lokalnym.

Z jednej strony podkreÊla si´ znaczenie reprezentacji zrównowa˝onej pod wzgl´dem p∏ci w ofic-
jalnych strukturach w∏adzy lokalnej. Tendencjà ogólnoÊwiatowà jest wi´ksza reprezentacja kobiet we
w∏adzach lokalnych ni˝ krajowych, choç w niewielu krajach uda∏o si´ osiàgnàç równowag´ p∏ci.

Z drugiej strony podkreÊla si´ potrzeb´ mechanizmów partycypacji, tj. koniecznoÊç w∏àczenia ko-
biet i m´˝czyzn reprezentujàcych wi´kszà spo∏ecznoÊç w procesy decyzyjne oraz polityczne, tak aby
z ich wiedzy mo˝na by∏o skorzystaç przy podejmowaniu decyzji i tworzeniu polityki.

Zarzàdzanie us∏ugami i zasobami spo∏ecznoÊci ma w tym wypadku szczególne znaczenie:

• Us∏ugi socjalne, w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Poniewa˝ to na kobietach najcz´Êciej
cià˝y obowiàzek opieki nad dzieçmi, osobami chorymi i starszymi, majà one wiedz´ o najbardziej
efektywnych sposobach Êwiadczenia us∏ug socjalnych i w zakresie opieki zdrowotnej. Nale˝y zda-
waç sobie spraw´ z tego faktu i wziàç go pod uwag´ w tworzonej polityce.

Poniewa˝ ochron´ zdrowia i edukacj´ cz´sto uwa˝a si´ za „sprawy kobiet”, decydenci/decydentki
mogà nie braç pod uwag´ potrzeb i perspektyw m´˝czyzn z danej spo∏ecznoÊci. W∏àczenie m´˝-
czyzn w t´ sfer´ podejmowania decyzji oraz zrozumienie ich potrzeb i zapatrywaƒ mo˝e jednoczeÊ-
nie zach´ciç ich do wi´kszego zaanga˝owania.

• Planowanie zagospodarowania, mieszkalnictwo i transport. W przypadku tego rodzaju us∏ug
p∏eç kulturowa ma znaczenie. Wzrost, w krajach uprzemys∏owionych i rozwijajàcych si´, liczby
gospodarstw domowych, w których kobieta jest g∏owà rodziny, a tak˝e fakt, ˝e kobiety na ogó∏ ma-
jà wi´kszy udzia∏ w nieformalnym kierowaniu spo∏ecznoÊcià oznacza, ˝e potrzeby i wiedza kobiet
muszà byç brane pod uwag´ przy podejmowaniu decyzji w sprawie projektowania mieszkaƒ,
planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu37, a tak˝e w innych kwestiach zwiàzanych
z zarzàdzaniem gospodarstwem domowym (np. us∏ugi komunalne: dostawa energii i wody, wywóz
Êmieci itp.).

Kobiety i m´˝czyêni majà ró˝ne potrzeby w dziedzinie Êrodków transportu: m´˝czyêni cz´Êciej ko-
rzystajà z prywatnych samochodów, kobiety — z komunikacji publicznej. Ponadto kobiety, z racji
wykonywania obowiàzków rodzicielskich i zwiàzanych z gospodarstwem domowym, cz´sto korzy-
stajà ze Êrodków komunikacji poza godzinami szczytu. Kwestie te nale˝y braç pod uwag´ przy pla-
nowaniu us∏ug transportowych.

W zwiàzku z tym nale˝y postawiç sobie dwa cele:

• zapewnienie kobietom i m´˝czyznom zrównowa˝onego udzia∏u w rzàdzeniu na szczeblu lokalnym
poprzez usuni´cie barier strukturalnych i systemowych utrudniajàcych kobietom udzia∏ w ˝yciu
politycznym;

• zapewnienie w∏àczenia kwestii równoÊci p∏ci do podejmowania decyzji, wdra˝ania, monitoro-
wania i ewaluacji inicjatyw w zakresie rzàdzenia na szczeblu lokalnym.

37 J. Beall, Urban Governance: Why Gender Matters, op. cit., s. 19.
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Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Równy dost´p do podejmowania decyzji politycznych w zakresie us∏ug komunal-
nych i zarzàdzania zasobami dotyczy sfery praw cz∏owieka. Nale˝y usunàç bariery uniemo˝liwiajàce
uczestnictwo na równych zasadach z powodu p∏ci, poniewa˝ naruszajà one wynikajàce z praw cz∏o-
wieka zobowiàzanie do promowania równych szans dla wszystkich.

OdpowiedzialnoÊç. W przypadku w∏adzy lokalnej odpowiedzialnoÊç ma podwójny wymiar: w∏adze
lokalne w bezpoÊredni sposób odpowiadajà przed swymi wyborcami, ale sà tak samo odpowie-
dzialne przed rzàdem centralnym z tytu∏u wykorzystywania zasobów przekazanych przez w∏adze wy˝-
szego szczebla. Poniewa˝ odpowiedzialnoÊç z samej swej natury wià˝e si´ z przejrzystoÊcià oraz
reagowaniem na rzeczywiste potrzeby, wzmocnienie odpowiedzialnoÊci w∏adzy lokalnej mo˝e jedno-
czeÊnie promowaç równoÊç p∏ci i na odwrót. RównoÊç t´ mo˝na promowaç poprzez inicjatywy bu-
d˝etowe, konsultacje i debaty publiczne oraz mechanizmy u∏atwiajàce szersze uczestnictwo (zob.
podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia w dalszej cz´Êci).

Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Samorzàdów Lokalnych (International Association of Local Autho-
rities) stwierdzi∏o, i˝ ˝adna z p∏ci nie powinna mieç wi´cej ni˝ 60% reprezentantów we w∏adzach
lokalnych. Samorzàdy lokalne, które nie sà skore zobowiàzaç si´ do osiàgni´cia tego celu, powinny
si´ z tego rozliczyç przed swymi wyborcami.

EfektywnoÊç. Kobiety, b´dàce g∏ównymi u˝ytkowniczkami domów i osiedli, cz´sto majà lepsze
rozeznanie, co mo˝e ulepszyç projekt oraz zapobiec b∏´dom i marnotrawstwu. Na przyk∏ad choç
najprostsze do zaprojektowania mo˝e byç ustawienie domów na planie siatki, mieszkanki osiedli
mogà woleç, by domy by∏y ustawione na planie okr´gu, co umo˝liwia wspólne pilnowanie dzieci,
pozwala utrzymywaç wi´zi towarzyskie, zapewnia wi´ksze bezpieczeƒstwo i zmniejsza poczucie
izolacji38.

JakoÊç ˝ycia. Dzia∏ania w∏adzy lokalnej majà bezpoÊredni wp∏yw na jakoÊç ˝ycia cz∏onków danej
spo∏ecznoÊci. JeÊli wyraênie doceni si´ t´ wyjàtkowà wiedz´ kobiet i m´˝czyzn na temat planowania
spo∏ecznego, wówczas w du˝ym stopniu poprawi si´ jakoÊç ˝ycia wszystkich cz∏onków spo∏ecznoÊ-
ci, kobiety zaÊ b´dà mniej obcià˝one pracà niezarobkowà.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Rzàdzenie lokalne oparte na partycypacji i uwzgl´dniajàce perspektyw´ rów-
noÊci p∏ci oznacza cz´sto wspó∏prac´ z organizacjami dzia∏ajàcymi w danej spo∏ecznoÊci, nierzadko
kierowanymi przez kobiety. Warto dodaç, ˝e tego typu dzia∏alnoÊç pozwala kobietom zdobyç umie-
j´tnoÊci w rzàdzeniu w sektorze publicznym — praca na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej to najcz´Êciej
spotykany katalizator anga˝owania si´ kobiet w polityk´. Praktyczne doÊwiadczenie zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià na rzecz wspólnoty przydaje wartoÊci pracy osób piastujàcych stanowiska publiczne.

DECENTRALIZACJA: WDRA˚ANIE POLITYKI RÓWNOÂCI P¸CI
I ODPOWIEDZIALNOÂå ZA JEJ REALIZACJ¢39

W zwiàzku z coraz wi´kszà decentralizacjà w∏adzy kluczowà kwestià staje si´ problem odpowie-
dzialnoÊci.

Sukces decentralizacji wymaga spe∏nienia nast´pujàcych warunków:
• musi istnieç ogniwo ∏àczàce lokalne w∏adze odpowiedzialne za finanse i podatki z w∏adzami lokal-

nymi odpowiedzialnymi za Êwiadczenie us∏ug;
• spo∏ecznoÊç lokalna musi byç informowana o kosztach us∏ug oraz mo˝liwoÊciach w zakresie ich

Êwiadczenia, by mo˝na by∏o podjàç istotne decyzje;
• spo∏ecznoÊç lokalna musi mieç mo˝liwoÊç wyra˝ania swoich opinii, które b´dà mia∏y charakter

wià˝àcy dla osób tworzàcych polityk´;
• nale˝y stworzyç system egzekwowania odpowiedzialnoÊci, opierajàcy si´ na przekazywaniu spo-

∏ecznoÊci lokalnej informacji publicznych w sposób przejrzysty, tak aby mo˝na by∏o monitorowaç efek-
tywnoÊç w∏adzy lokalnej, a polityka uwzgl´dnia∏a potrzeby spo∏ecznoÊci;

• nale˝y stworzyç system egzekwowania odpowiedzialnoÊci, dzi´ki któremu w∏adze krajowe b´dà
mog∏y monitorowaç efektywnoÊç wdra˝ania przez w∏adze lokalne decyzji lub zobowiàzaƒ podj´tych
na wy˝szym szczeblu.

38 Ibidem, s. 19–20.
39 Na podstawie: S. Tadjbakhsh, Accountability for Good Decision Making: Budgets-Making Processes, UNDP, New

York 2000.
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W∏adze lokalne muszà zatem poczuwaç si´ do odpowiedzialnoÊci przed tymi, którzy sà „na górze”
(w∏adze krajowe) oraz przed tymi, którzy sà „na dole” (spo∏ecznoÊci lokalne).

W zwiàzku z tym nale˝y stworzyç odpowiednie mechanizmy, które zagwarantujà t´ odpowiedzialnoÊç.
Realizujàc cele polityki równoÊci p∏ci — czy to na podstawie mandatu ustanowionego na szczeblu
krajowym, czy na skutek nacisków spo∏ecznoÊci lokalnej — w∏adze lokalne muszà przestrzegaç za-
sady przejrzystoÊci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Liczba kobiet i m´˝czyzn Regionalny, Równowaga p∏ci Czy kobiety lub m´˝czyêni Stowarzyszenie
w radach regionalnych/ lokalny na szczeblu w∏adzy w samorzàdzie lokalnym samorzàdu lokalnego
/lokalnych lokalnej majà potencja∏ i wol´,

by reprezentowaç interesy
i potrzeby kobiet

Odsetek samorzàdów Krajowy, regionalny Wola polityczna EfektywnoÊç polityki Stowarzyszenie
lokalnych, które wyraênie promowania równoÊci p∏ci, stopieƒ jej samorzàdu lokalnego
zobowiàza∏y si´ równoÊci p∏ci przez realizacji przez w∏adze lub badania ankietowe
do prowadzenia polityki w∏adze lokalne lokalne wÊród cz∏onków
równoÊci p∏ci samorzàdu

Odsetek wydatków Lokalny Zobowiàzania Te spoÊród przejawów Przeglàd bud˝etów
samorzàdów lokalnych finansowe zaanga˝owania lokalnych
przeznaczonych do realizacji celów (np. publiczne potwierdzenie
na w∏àczanie kwestii polityki w zakresie przez urz´dników
równoÊci p∏ci do g∏ównego równoÊci p∏ci paƒstwowych znaczenia
nurtu polityki i realizacj´ kwestii równoÊci p∏ci),
inicjatyw na rzecz które nie wymagajà du˝ych
równoÊci p∏ci wydatków

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

W rzàdzeniu na szczeblu lokalnym i regionalnym mo˝na równie˝ spo˝ytkowaç wiele strategii stoso-
wanych do promowania równowagi p∏ci na poziomie krajowym. Mogà to byç na przyk∏ad nast´pu-
jàce rozwiàzania:

• Delegowanie obowiàzków do organizacji dzia∏ajàcych w spo∏ecznoÊci lokalnej na rzecz rów-
noÊci p∏ci. Wspó∏praca z takimi organizacjami cz´sto stanowi doÊç efektywny sposób Êwiadczenia
us∏ug na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej (np. prowadzenie punktów poradnictwa, inicjatywy eduka-
cyjne kierowane do spo∏ecznoÊci). Ponadto takie grupy majà najcz´Êciej lepsze rozeznanie w po-
trzebach cz∏onków spo∏ecznoÊci. Wspó∏praca w okreÊlonych sprawach z organizacjami dzia∏ajàcymi
na rzecz równoÊci p∏ci pomo˝e w∏àczyç t´ perspektyw´ do Êwiadczonych us∏ug.

Decentralizacja sprawdza si´ najlepiej, kiedy jest wprowadzana w aktywnym spo∏eczeƒstwie obywa-
telskim. JeÊli grupy spo∏eczne sà Êwiadome swych praw, stanowcze i dobrze zorganizowane,
prawdopodobnie b´dà na bie˝àco informowa∏y wybranych przedstawicieli o swych problemach oraz
wywiera∏y presj´, by podj´li konkretne dzia∏ania na rzecz skutecznych i uczciwych rozwiàzaƒ40.

• Wspó∏praca ze stowarzyszeniami samorzàdów lokalnych. Krajowe Stowarzyszenie Samorzà-
dów Lokalnych (albo podobne cia∏o) mo˝e pomóc w organizowaniu szkoleƒ z zakresu polityki rów-
noÊci p∏ci oraz podnoszenia ÊwiadomoÊci w kwestiach równoÊci p∏ci.

40 J. Beall, Urban Governance…, op. cit., s. 11.
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• Gromadzenie i upowszechnianie najlepszych praktyk. Wiele samorzàdów lokalnych zrealizo-
wa∏o projekty adresowane do spo∏ecznoÊci lokalnej, które sà znakomitym przyk∏adem w∏àczania
kwestii równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki i dzia∏aƒ. Badania najlepszych praktyk albo studia
przypadków (omawiane podczas seminariów lub upowszechniane i dyskutowane w inny sposób)
pomogà wzbogaciç wiedz´ na temat tych inicjatyw i generowaç pomys∏y na powtórzenie tych prak-
tyk gdzie indziej. 

• Gromadzenie danych. Poniewa˝ kolejnym, powszechnym problemem jest niekompletnoÊç danych
statystycznych i analiz41, wprowadzenie obowiàzku systematycznego gromadzenia danych (przez
stowarzyszenie samorzàdu lokalnego lub inny organ) na temat zrównowa˝onego udzia∏u kobiet
i m´˝czyzn we w∏adzy oraz innych zagadnieƒ dotyczàcych polityki równoÊci p∏ci na szczeblu w∏a-
dzy lokalnej wydatnie u∏atwi∏oby monitorowanie i ewaluacj´ post´pów w realizacji tej polityki.

• Wdra˝anie mechanizmów wzmacniajàcych poczucie odpowiedzialnoÊci. Zwracanie wi´kszej
uwagi na kwestie odpowiedzialnoÊci przyczyni si´ do promowania równoÊci p∏ci. Mechanizmy te
mogà dotyczyç:

– uruchomienia inicjatyw bud˝etowych polegajàcych na analizie wydatków i/lub dochodów z pers-
pektywy równoÊci p∏ci; wspó∏praca z lokalnymi organizacjami w zakresie wdra˝ania tych inicjatyw
mo˝e zwi´kszyç uczestnictwo spo∏ecznoÊci lokalnej i wzmocniç wiarygodnoÊç lokalnej w∏adzy
(zob. podrozdzia∏ Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci);

– organizowania konsultacji spo∏ecznych w najwa˝niejszych sprawach dla spo∏ecznoÊci lokalnej,
które mogà mieç ró˝ne nast´pstwa dla kobiet i m´˝czyzn (np. nowe projekty zagospodarowania
przestrzennego czy nowe placówki opieki nad dzieçmi).

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Dzia∏ania na rzecz promowania równoÊci p∏ci w rzàdzeniu i partycypacji spo∏ecznej ukierunkowane
sà cz´sto na wybieralne organy w∏adzy publicznej. Czasami post´p w sferze równouprawnienia w ˝y-
ciu publicznym mo˝e przynieÊç wi´kszà równoÊç p∏ci w rodzinie, ale równie dobrze mo˝e spowo-
dowaç pewien regres. W ka˝dym razie kwestie „rzàdzenia uwzgl´dniajàcego perspektyw´ równoÊci
p∏ci” powinny byç traktowane w gospodarstwach domowych jako odr´bny problem i nie mo˝na si´
spodziewaç, ˝e w rodzinie zapanuje równoÊç tylko dlatego, ˝e uda∏o si´ jà osiàgnàç w innych dzie-
dzinach.

W rodzinie wyst´pujà ró˝ne sfery w∏adzy i rzàdzenia:

Wykorzystanie czasu i praca niezarobkowa. Nawet wtedy, kiedy kobieta i m´˝czyzna w rodzinie sà
zatrudnieni poza domem, najwi´kszy ci´˝ar pracy niezarobkowej spada na barki kobiet. Na przyk∏ad
w wi´kszoÊci paƒstw Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) kobiety sà Êrednio
o 7–28% bardziej obcià˝one pracà ni˝ m´˝czyêni. Prawdopodobnie stanowi to rezultat rodzinnego
Êrodowiska w∏adzy, w którym czasu nie traktuje si´ jako kluczowego zasobu. Tak jak w przypadku
innych zasobów, cz∏onkowie egalitarnego i demokratycznego gospodarstwa domowego powinni
wspólnie decydowaç o tym, kto, gdzie i w jaki sposób b´dzie sp´dza∏ czas, tak aby by∏o to jak najko-
rzystniejsze dla wszystkich zainteresowanych.

Co wi´cej, jeÊli czas nie zostanie uznany za wa˝ny zasób, wk∏ad, jaki wnoszà kobiety w prac´ nieza-
robkowà prawdopodobnie nie zostanie doceniony w gospodarstwie domowym, co mo˝e niesprawied-
liwie zmniejszyç ich moc decyzyjnà.

Zob. punkt Praca niezarobkowa w podrozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie
polityki równoÊci p∏ci.

41 Women’s Political Participation and Good Governance…, op. cit., s. 3.
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• Zasoby i wydatki w gospodarstwie domowym. Z badaƒ przeprowadzonych w krajach rozwini´-
tych i rozwijajàcych si´ wynika, ˝e w gospodarstwach domowych m´˝czyêni (bez wzgl´du na wiek)
sà zdecydowanie lepiej traktowani pod wzgl´dem dystrybucji ˝ywnoÊci, a tak˝e wydatków na
ochron´ zdrowia, edukacj´, narz´dzia pracy i konsumpcj´ osobistà42. 

Co wi´cej, w przypadku, gdy paƒstwa zapewniajà rodzinom dodatki, zasi∏ki lub inne formy pomocy
(np. „becikowe” bàdê Êwiadczenia socjalne), nie ma ˝adnej gwarancji, ˝e Êwiadczenia te trafià na
równych zasadach do beneficjentek/beneficjentów. Powodem mo˝e byç to, ˝e zasady podejmowania
decyzji w gospodarstwach domowych nie sà egalitarne i niekoniecznie przynoszà korzyÊci wszystkim
cz∏onkom rodzin.

• Planowanie rodziny i obowiàzki rodzicielskie. W gospodarstwach domowych, w których sà dzieci,
trzeba podejmowaç wa˝ne decyzje m.in. w sprawie ich wychowywania oraz edukacji. 

• Stosunki seksualne. SeksualnoÊç to istotny aspekt udanego ˝ycia osobistego. W wielu rodzinach
kobiety sprawujà s∏abà kontrol´ nad w∏asnym ˝yciem seksualnym i majà niewiele do powiedzenia
w tej kwestii. Z drugiej zaÊ strony seksualnoÊç mo˝e byç jednym z nielicznych, dost´pnych kobie-
tom Êrodków „w∏adzy”, a tym samym staje si´ polem walki i silnych konfliktów mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami. Nale˝y uznaç, ˝e zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni majà prawo do ˝ycia seksualnego
wolnego od przymusu i przemocy. Zob. omówienie przemocy w zwiàzkach w podrozdziale Przemoc
ze wzgl´du na p∏eç w rozdziale Zdrowie w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Istnieje bardzo wiele typów rodzin i modeli podejmowania decyzji rodzinnych — niektóre sà wyjàt-
kowo „patriarchalne” (m´˝czyêni majà najwi´kszà w∏adz´ decyzyjnà), w innych jest na odwrót. W niek-
tórych wypadkach kobiety mogà mieç ogromnà w∏adz´ decyzyjnà w domu (zw∏aszcza w sprawach
zwiàzanych z wychowaniem dzieci, obowiàzkami rodzicielskimi i bud˝etem domowym), w zwiàzku
z czym bardziej zrównowa˝one podejmowanie decyzji mogà postrzegaç jako zagro˝enie, zw∏aszcza
gdy majà bardzo ma∏à w∏adz´ poza domem.

Choç podejmowanie decyzji w niektórych sprawach to kwestia negocjacji mi´dzy partnerami, trzeba
pami´taç, ˝e w∏adza decyzyjna jest w du˝ym stopniu uwarunkowana normami obowiàzujàcymi w da-
nej spo∏ecznoÊci, które rozstrzygajà o tym, kto ma sprawowaç kontrol´ nad finansami, decydowaç
w sprawach rodzinnych, dotyczàcych ˝ycia seksualnego itp.43.

Celem rzàdzenia w rodzinie / gospodarstwie domowym, uwzgl´dniajàcego równoÊç kobiet i m´˝czyzn
jest:

• promowanie równowagi p∏ci w podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach dotyczàcych ro-
dziny i gospodarstwa domowego.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

Reakcja ∏aƒcuchowa i odpowiedzialnoÊç. Choç ˝ycie rodzinne uwa˝a si´ cz´sto za „spraw´ pry-
watnà” (tj. sfer´, którà rzàd nie powinien si´ interesowaç), ró˝ne jego aspekty niewàtpliwie przenikajà
do innych sfer ˝ycia spo∏ecznego: sprawy dotyczàce praktyki podejmowania decyzji w rodzinie majà
wp∏yw na szanse ekonomiczne kobiet i m´˝czyzn, ich mo˝liwoÊci anga˝owania si´ w ˝ycie politycz-
ne, a tak˝e oddzia∏ujà na zdrowie psychiczne i fizyczne, a zw∏aszcza na dobrobyt dzieci i starszych
cz∏onków rodziny. To uzasadnia, dlaczego trzeba promowaç egalitarne, bezpieczne i zdrowe Êro-
dowisko podejmowania decyzji w rodzinie.

Nale˝y ponadto zauwa˝yç, ˝e paƒstwo ju˝ wkracza w wiele obszarów w∏adzy rodzinnej — przyznaje
dodatki na dzieci lub inne zasi∏ki rodzinne, tworzy regulacje prawne w zakresie metod planowania
rodziny i przerywania cià˝y, okreÊla wiek rozpocz´cia nauki w szkole i czas trwania edukacji, ustala
polityk´ podatkowà na podstawie stosunków rodzinnych itd. Bioràc pod uwag´, w jak du˝ym stopniu
paƒstwo „miesza si´” w ˝ycie rodzinne, prawdziwie odpowiedzialny rzàd powinien zagwarantowaç,
aby te wszystkie interwencje raczej promowa∏y równoÊç p∏ci w gospodarstwie domowym, ni˝ by∏y
przeszkodà w jej osiàgni´ciu.

42 K. Young, Household Resource Management, w: Gender and Development: A Practical Guide, red. L. Oster-
gaard, Routledge, London 1992, s. 137.

43 Ibidem, s. 143.
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EfektywnoÊç. Rzàdzenie w gospodarstwie domowym nale˝y rozpatrywaç z perspektywy równoÊci
p∏ci. Dzi´ki temu od razu wyjdzie na jaw problem pracy niezarobkowej. Dopóki wk∏adu pracy nieza-
robkowej nie uzna si´ za cz´Êç procesów makroekonomicznych w spo∏eczeƒstwie, dopóty nie b´-
dzie mo˝na prowadziç prawdziwie efektywnej polityki, która w pe∏ni wykorzysta potencja∏ ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa (zob. dalsze szczegó∏y w podrozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie
polityki równoÊci p∏ci).

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Czas poÊwi´cony przez Krajowy; nale˝y Równowaga p∏ci Równy podzia∏ pracy Badania bud˝etu
kobiety i m´˝czyzn na: rozró˝niç w pracy niezarobkowej. niekoniecznie oznacza czasu*

– gospodarstwo domowe; gospodarstwa domowe, Sprawiedliwy podzia∏ równy udzia∏
– obowiàzki rodzicielskie/ w których oboje rodzice pracy mo˝e oznaczaç w podejmowaniu decyzji.

/opiek´ nad dzieckiem pracujà zawodowo zrównowa˝ony udzia∏ Nale˝y przeprowadziç
lub sà bezrobotni w podejmowaniu bardziej szczegó∏owe

decyzji badania socjologiczne,
by ostatecznie to ustaliç

Odsetek najwa˝niejszych Krajowy Stopieƒ wyst´powania Poniewa˝ badania Badania ankietowe
decyzji w gospodarstwie równowagi p∏ci ankietowe dotyczàce
domowym, które sà w ró˝nych typach z koniecznoÊci b´dà si´ podejmowania
podejmowane wspólnie gospodarstw opieraç decyzji*

przez partnerów w sprawach: domowych dotyczàcy na subiektywnych  
– planowania rodziny; podejmowania decyzji opiniach kobiet 
– obowiàzków rodzicielskich; w rodzinie i m´˝czyzn, dane
– obowiàzków domowych; ujawnià raczej pewne 
– bud˝etu domowego; tendencje i sposób 
– stosunków seksualnych postrzegania 

rzeczywistoÊci
ni˝ obiektywne fakty

Udokumentowana w∏asnoÊç Krajowy Równowaga p∏ci Oficjalne dokumenty,
kobiet i m´˝czyzn: we w∏asnoÊci prawnej badania ankietowe
– domy/mieszkania; g∏ównych aktywów
– samochody; majàtkowych
– firmy rodzinne (ma to znaczenie
(nale˝y równie˝ uwzgl´dniç w przypadku rozwodu
oficjalnie zarejestrowanà lub separacji)
wspólnà w∏asnoÊç)

* Nale˝y opracowaç specjalnà metodologi´, tak aby badania ankietowe mo˝na by∏o powtarzaç, a ich wyniki po-
równaç po pewnym czasie. Zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• PrzejÊcie od badaƒ gospodarstw domowych do badaƒ indywidualnych cz∏onków gospodarstw
domowych. Poniewa˝ kobiety i m´˝czyêni majà zró˝nicowany dost´p do zasobów i podejmowania
decyzji w gospodarstwach domowych, w badaniach na temat dochodu, zasobów i innych wskaê-
ników powinno si´ go oceniaç w stosunku do poszczególnych cz∏onków gospodarstwa domowe-
go, gdy˝ nie ma ˝adnej gwarancji, ˝e wszyscy cz∏onkowie korzystajà na równych zasadach z jego
zasobów.

• Badania bud˝etu czasu. Zlecajàc specjalne badania bud˝etu czasu w rodzinach, mo˝na uzyskaç
dane, które pomogà przeanalizowaç i monitorowaç, jak kobiety i m´˝czyêni dzielà si´ pracà nie-
zarobkowà. Dzi´ki posiadaniu takich danych mo˝na równie˝ wykazaç, czy w gospodarstwie domo-
wym i sprawowaniu w∏adzy w rodzinie wyst´puje równowaga p∏ci.

• Badania ankietowe dotyczàce podejmowania decyzji. Zlecajàc badania ankietowe dotyczàce
podejmowania decyzji, mo˝na uzyskaç bardziej dok∏adne dane na temat decydowania w gospo-
darstwach domowych. Nale˝y opracowaç specjalnà metodologi´, tak aby badania te mo˝na by∏o
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powtarzaç, a ich wyniki porównaç po pewnym czasie. Powinna ona polegaç na przeprowadzeniu
wywiadów z reprezentacyjnà próbkà kobiet i m´˝czyzn (˝yjàcych w gospodarstwach domowych,
w których sà dwie osoby doros∏e — kobieta i m´˝czyzna). Podstaw´ takiej ankiety stanowi nast´-
pujàce pytanie:

Czy najwa˝niejsze decyzje w sprawach obowiàzków rodzicielskich, bud˝etu domowego, pracy nieza-
robkowej podejmujesz Ty, Twój partner / Twoja partnerka lub oboje (nigdy/czasami/bardzo cz´sto/
/zawsze).

• Edukacja rodzinna i dotyczàca rodzicielstwa. Rzàdy (a zw∏aszcza samorzàdy lokalne) mogà finan-
sowaç us∏ugi dla spo∏ecznoÊci lokalnej: kursy i grupy wsparcia dla rodziców. W dzia∏aniach tych
nale˝y uwzgl´dniç aspekty równoÊci p∏ci dotyczàce podejmowania decyzji. W programach szkó∏
rodzenia dla przysz∏ych rodziców mo˝na wziàç pod uwag´ kwestie podejmowania wspólnych de-
cyzji w sprawach rodzicielskich.

• Przeglàd polityki podatkowej. Nale˝y dokonaç przeglàdu polityki podatkowej z uwzgl´dnieniem
nierównej dystrybucji zasobów w gospodarstwach domowych. Na przyk∏ad przejÊcie z opodatko-
wania bezpoÊredniego do opodatkowania poÊredniego mo˝e oznaczaç straty dla tych cz∏onków
gospodarstwa domowego, którzy nie majà w∏asnych dochodów, poniewa˝ oszcz´dnoÊci zwiàzane
z ni˝szymi podatkami bezpoÊrednimi nie b´dà przekazywane przez zarabiajàcych cz∏onków po-
zosta∏ym osobom w gospodarstwie domowym44.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wraz z post´pujàcà prywatyzacjà i politykà wycofywania si´ z idei paƒstwa opiekuƒczego sektor
prywatny staje si´ coraz wa˝niejszym aktorem w procesie rozwoju spo∏eczeƒstwa. Poniewa˝ jednak
sektor prywatny rozwija si´ i stabilizuje w krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà, przywià-
zuje si´ w nim niewielkà wag´ do ró˝nych ról kobiet i m´˝czyzn oraz mo˝liwego wp∏ywu tego zjawis-
ka na ca∏e spo∏eczeƒstwo. Tak˝e w tym wypadku brak danych statystycznych oraz analiz na temat ko-
biet na stanowiskach decyzyjnych w sektorze prywatnym, uwzgl´dniajàcych perspektyw´ równoÊci
p∏ci, przeszkadza w lepszym zrozumieniu tego problemu i znalezieniu istotnych rozwiàzaƒ45.

Dost´p do zasobów i szans ekonomicznych. Choç podstawowym celem sektora prywatnego jest
zysk, istnieje wiele ró˝nych sposobów osiàgni´cia tego celu. Nie wszystkie metody w równym stop-
niu promujà i wzmacniajà równoÊç p∏ci, czy to w samym sektorze, czy w innych sferach ˝ycia, na które
ma on wp∏yw. JednoczeÊnie dane z ca∏ego Êwiata pokazujà, ˝e w sektorze prywatnym znacznà wi´k-
szoÊç przedsi´biorców, w∏aÊcicieli firm i mened˝erów wysokiego szczebla stanowià m´˝czyêni. W kon-
sekwencji priorytety na ogó∏ ustalajà m´˝czyêni i to oni przewa˝nie podejmujà decyzje (np. w sprawie
Êwiadczeƒ dla pracowników, polityki opieki nad dzieçmi, zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze godzin,
urlopów rodzicielskich).

Ten zdominowany przez m´˝czyzn system rzàdzenia mo˝e si´ okazaç „b∏´dnym ko∏em”: poniewa˝
polityka sektora prywatnego nie jest przychylna kobietom, sà one pozbawiane mo˝liwoÊci awansu na
stanowiska decyzyjne w tym sektorze i nie majà wp∏ywu na kszta∏towanie polityki firmy.

Dost´p do wp∏ywów za poÊrednictwem w∏adzy ekonomicznej. Czy chcemy tego, czy nie, jednà
z cech spo∏eczeƒstw wolnorynkowych jest to, ˝e osoby majàce w∏adz´ ekonomicznà wywierajà
wp∏yw na rozwój sektora prywatnego i inne dziedziny polityki paƒstwowej. Poniewa˝ w∏adz´ w sek-
torze prywatnym sprawujà g∏ównie m´˝czyêni, przewa˝nie w ich r´kach koncentrujà si´ wp∏ywy
polityczne. Mo˝e to doprowadziç do rozwoju dzia∏aƒ, które nie promujà kobiet.

Celem polityki sektora prywatnego jest zatem:

• zach´cenie decydentów/decydentek do przyj´cia programu polityki równoÊci p∏ci, który zapewni
usuni´cie barier utrudniajàcych kobietom i m´˝czyznom równy udzia∏ w rzàdzeniu w tym sektorze.

44 Ibidem, s. 144.
45 Women’s Political Participation and Good Governance…, op. cit.,  s. 3.
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Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Wi´ksza rola kobiet w sektorze prywatnym najprawdopodobniej wzmocni∏aby ich
zasoby ekonomiczne i w∏adz´. To z kolei oznacza∏oby wi´kszà obecnoÊç kobiet w „lobby sektora
prywatnego” w rzàdzie oraz wzmocni∏oby perspektyw´ równoÊci p∏ci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej
w tym lobby.

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Z przeprowadzonych ostatnio badaƒ wynika, ˝e kobiety prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà sà mniej sk∏onne dawaç ∏apówki urz´dnikom paƒstwowym, czy to
dlatego, ˝e majà wy˝sze standardy etyczne, czy to z powodu niech´ci do ryzyka. Oznacza to, ˝e jeÊli
kobiety b´dà odgrywa∏y wi´kszà rol´ w rzàdzeniu w sektorze prywatnym, stosunki mi´dzy tym sek-
torem a rzàdem zyskajà na wiarygodnoÊci.

EfektywnoÊç. Polityka równoÊci p∏ci mo˝e przynieÊç sektorowi prywatnemu du˝e korzyÊci ekono-
miczne. Umo˝liwienie kobietom wi´kszego dost´pu do stanowisk decyzyjnych oznacza, ˝e b´dzie
mo˝na wykorzystaç szerszy zasób umiej´tnoÊci, innowacji i punktów widzenia, co w rezultacie zwi´k-
szy efektywnoÊç i skutecznoÊç biznesu.

JakoÊç ˝ycia. JeÊli wzmocnienie pozycji kobiet w sektorze prywatnym oznacza przyj´cie polityki
bardziej przyjaznej rodzinie, poprawi to równie˝ jakoÊç ˝ycia kobiet, m´˝czyzn i ich rodzin.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Zaanga˝owanie kobiet Badania ankietowe
zajmujàcych wysokie na szczeblu i m´˝czyzn zajmujàcych
stanowiska kierownicze kierowniczym stanowiska kierownicze
w sektorze prywatnym w sektorze prywatnym w promowanie polityki

równoÊci p∏ci

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Konkretne przeszkody, Badania ankietowe
b´dàcych w∏aÊcicielami we w∏asnoÊci na które natrafiajà kobiety
ma∏ych, Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw i m´˝czyêni w zakresie
przedsi´biorstw prywatnych prawa w∏asnoÊci. Faktyczna

odpowiedzialnoÊç 
(np. firma mo˝e byç
zarejestrowana
na nazwisko m´˝a,
a na co dzieƒ mo˝e si´
nià zajmowaç ˝ona)

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Zaanga˝owanie Badania ankietowe
kierujàcych zarzàdami na najwy˝szych przewodniczàcych
i radami nadzorczymi stanowiskach w podejmowanie decyzji
du˝ych firm decyzyjnych uwzgl´dniajàcych kwestie

w sektorze prywatnym równoÊci p∏ci

Liczba kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Zaanga˝owanie Badania ankietowe
b´dàcych cz∏onkami na stanowiskach cz∏onków zarzàdów
zarzàdów i rad nadzorczych decyzyjnych w sektorze i rad nadzorczych
du˝ych firm prywatnym w podejmowanie

decyzji uwzgl´dniajàcych
kwestie równoÊci p∏ci

Ârednie wynagrodzenie kobiet Krajowy Szanse ekonomiczne Wskaênik nie uwzgl´dnia Przeglàd
w sektorze prywatnym, kobiet w stosunku ró˝nych wydatków si∏y roboczej
podane jako odsetek do szans, jakie majà bezosobowych, za które
zarobków m´˝czyzn m´˝czyêni odpowiadajà kobiety

i m´˝czyêni

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Wspieranie przez rzàd polityki sektora prywatnego na rzecz równoÊci p∏ci. Rzàdy i politycy
mogà zach´caç decydentów w sektorze prywatnym do przyj´cia polityki, która b´dzie promowaç
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równoÊç p∏ci w tym sektorze. Mog∏aby ona obejmowaç dzia∏ania afirmatywne, inicjatywy w zakresie
opieki nad dzieçmi, urlopy rodzicielskie. Przedsi´biorstwa paƒstwowe powinny ponosiç odpowie-
dzialnoÊç przed rzàdem za wdra˝anie lub brak takiej polityki.

• Wspó∏praca z biznesem i organizacjami pracodawców. Rzàdy mogà wspó∏pracowaç z organi-
zacjami sektora prywatnego na rzecz wypracowania norm i polityki bran˝owej, które b´dà promo-
wa∏y równoÊç p∏ci. Organizacje te mogà równie˝ pomóc w rekrutowaniu przedstawicieli sektora
prywatnego do udzia∏u w seminariach, szkoleniach i innych przedsi´wzi´ciach majàcych uÊwiada-
miaç zwiàzek istniejàcy mi´dzy osiàgni´ciami gospodarczymi sektora prywatnego a równoÊcià p∏ci.

• Inicjatywy w zakresie mikrofinansów. Finansowane przez rzàd inicjatywy mikrofinansowe skiero-
wane do kobiet umo˝liwiajà im „szybki start”, pozwalajà rozpoczàç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà i objàç stanowiska decyzyjne w sektorze prywatnym. JednoczeÊnie trzeba zauwa˝yç, ˝e
same inicjatywy mikrofinansowe nie rozwià˝à problemu, poniewa˝ nie wszystkie kobiety chcà pro-
wadziç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

W przypadku zagadnieƒ zwiàzanych z pracà i zatrudnieniem p∏eç kulturowa ma znaczenie na ka˝-
dym poziomie. W tej cz´Êci omówiono niektóre z wielu sposobów w∏àczania perspektywy równoÊci p∏ci
do polityki wobec rynku pracy i w samym miejscu pracy.

KLUCZOWE WSKAèNIKI RYNKU PRACY

Ten zestaw ogólnokrajowych wskaêników zosta∏ opracowany przez Mi´dzynarodowà Organizacj´
Pracy w celu monitorowania nowych tendencji na rynku pracy. Choç do∏o˝ono staraƒ, by w ka˝dym
wskaêniku podkreÊliç perspektyw´ równoÊci p∏ci46, wielu praktyków uzna, ˝e dane segregowane ze
wzgl´du na p∏eç nie zawsze sà ∏atwo dost´pne. Dzia∏ania majàce na celu w∏àczanie kwestii równoÊci
p∏ci do g∏ównego nurtu polityki powinny rozwiàzaç ten problem.

• Wskaênik udzia∏u si∏y roboczej.

• Wspó∏czynnik zatrudnienia w populacji.

• Status zatrudnienia.

• Zatrudnienie wed∏ug sektorów.

• Pracownicy w niepe∏nym wymiarze godzin.

• Czas pracy.

• Nieformalny, miejski sektor zatrudnienia.

• Bezrobotni.

• M∏ode osoby bezrobotne.

• D∏ugotrwale bezrobotni.

• Bezrobotni z wy˝szym wykszta∏ceniem.

• Czasowe niepe∏ne zatrudnienie.

• Wspó∏czynnik biernoÊci zawodowej.

• Wykszta∏cenie i analfabetyzm.

• Indeksy p∏ac rzeczywistych w sektorze przedsi´biorstw.

• Koszty wynagrodzeƒ za godzin´.

• WydajnoÊç pracy i jednostkowy koszt pracy.

• Ubóstwo i dystrybucja dochodów.

46 S. Elder, L. Johnson, Sex-specific Labour Market Indicators: What They Show, „International Labour Review”
1999, vol. 138/4, s. 448.
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Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Zob. podrozdzia∏ Praca niezarobkowa w rozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie
polityki równoÊci p∏ci.

Zró˝nicowanie aktywnoÊci zawodowej ze wzgl´du na p∏eç jest cz´sto stosowane jako wskaênik
równoÊci p∏ci w danym spo∏eczeƒstwie. Na przyk∏ad odsetek kobiet w ca∏ej populacji aktywnej za-
wodowo jest jednym z trzech g∏ównych wskaêników stosowanych przez UNDP do obliczania indeksu
rozwoju spo∏eczeƒstw uwzgl´dniajàcego równoÊç p∏ci (Gender Development Index).

Choç wskaêniki udzia∏u m´˝czyzn w sile roboczej sà na ca∏ym Êwiecie tak samo wysokie, wspó∏czyn-
niki aktywnoÊci zawodowej kobiet sà zró˝nicowane. Niski udzia∏ kobiet w sile roboczej wià˝e si´ naj-
cz´Êciej z silnymi stereotypami kulturowymi na temat ról p∏ciowych, które wykluczajà kobiety z rynku
pracy. Na przyk∏ad 30-procentowy wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej kobiet mo˝e wskazywaç, i˝
mamy do czynienia z kulturà, w której dominujàcym modelem ról p∏ciowych jest kobieta zajmujàca
si´ domem i m´˝czyzna b´dàcy g∏ównym ˝ywicielem rodziny.

Warto jednak zauwa˝yç, ˝e ów wskaênik mo˝e byç mylàcy, poniewa˝ ni˝sze wspó∏czynniki aktyw-
noÊci zawodowej kobiet absolutnie nie oznaczajà, ˝e kobiety sà bezczynnym, zmarnowanym zaso-
bem. W tym wypadku kobiety najprawdopodobniej wykonujà prac´ niezarobkowà, która wymaga od
nich takiego samego albo nawet wi´kszego zaanga˝owania. Inicjatywy na rzecz podwy˝szenia wskaê-
ników udzia∏u kobiet w rynku pracy muszà zatem uwzgl´dniaç ró˝nice w wykorzystaniu czasu przez
obie p∏cie i równoczeÊnie poszukiwaç sposobów wyrównywania czasu, który kobiety i m´˝czyêni
poÊwi´cajà na prac´ niezarobkowà.

Warto zauwa˝yç, ˝e osoby wykonujàce prac´ niezarobkowà napotykajà kilka barier:

• czas, który mogà poÊwi´ciç na udzia∏ w p∏atnym rynku pracy jest ograniczony;

• majà ograniczone dochody osobiste;

• majà ograniczonà skal´ wyboru (np. jeÊli chodzi o aktywnoÊç politycznà, dà˝enie do samoreali-
zacji, rekreacj´), poniewa˝ majà mniej czasu i pieni´dzy.

Praca niezarobkowa jest zatem wa˝nym czynnikiem, który nale˝y braç pod uwag´ w analizach i two-
rzeniu polityki rynku pracy, poniewa˝ równouprawnienie na rynku pracy zostanie w pe∏ni osiàgni´te
dopiero wtedy, kiedy za równoleg∏y priorytet zostanà uznane dzia∏ania na rzecz równoÊci p∏ci w sek-
torze pracy niezarobkowej. Inicjatywy, które uwzgl´dniajà wk∏ad i koniecznoÊç pracy niezarobkowej
ze wzgl´du na to, i˝ stanowi ona wsparcie dla rynku pracy p∏atnej, muszà si´ staç cz´Êcià polityki pracy.

JednoczeÊnie równowaga p∏ci we wspó∏czynnikach aktywnoÊci zawodowej nie oznacza od razu, ˝e
kobiety i m´˝czyêni sà jednakowo traktowani na rynku pracy. Polityka równoÊci p∏ci na rynku pracy
musi wyjÊç poza kwestie iloÊciowe (tj. wspó∏czynniki aktywnoÊci zawodowej), aby zbadaç, jak, gdzie,
przez kogo i na jakich warunkach zatrudniani sà (lub nie) kobiety i m´˝czyêni do wykonywania pracy
zarobkowej i niezarobkowej. W zwiàzku z tym równy udzia∏ kobiet i m´˝czyzn w rynku pracy pozostaje
celem politycznym, do którego realizacji nale˝y dà˝yç.

Chodzi o osiàgni´cie dwóch celów:

• jednakowych wspó∏czynników udzia∏u kobiet i m´˝czyzn w produkcyjnej sile roboczej;

• równego podzia∏u pracy niezarobkowej mi´dzy kobietami i m´˝czyznami.

˚eby osiàgnàç te cele d∏ugofalowe, celem Êrednioterminowym musi byç:

• zwi´kszenie mo˝liwoÊci wyborów kobiet i m´˝czyzn dzi´ki polityce, która b´dzie zach´caç do
bardziej zrównowa˝onego podzia∏u pracy produkcyjnej i niezarobkowej.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Praca jest wartoÊcià. Wiele osób ceni sobie prawo do pracy w wybranym przez sie-
bie zawodzie. Choç niektóre osoby wybierajà (i b´dà wybieraç) zajmowanie si´ domem, wychowy-
wanie dzieci lub innà prac´ niezarobkowà, stereotypy kulturowe albo inne bariery, które ograniczajà
jednej z p∏ci mo˝liwoÊci kariery zawodowej na rynku pracy produkcyjnej, sà naruszeniem prawa do
samostanowienia i dost´pu do p∏atnego zatrudnienia.
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EfektywnoÊç. Aby pokazaç zale˝noÊç mi´dzy równoÊcià p∏ci a wzrostem gospodarczym, mo˝na
stosowaç argumenty dotyczàce efektywnoÊci. Z badaƒ przeprowadzonych przez Bank Âwiatowy wy-
nika, ˝e wy˝szy poziom rozwoju gospodarczego wià˝e si´ z wi´kszym równouprawnieniem, którego
jednym ze wskaêników jest poziom aktywnoÊci zawodowej kobiet47. Usuni´cie barier, które utrudniajà
kobietom wejÊcie na rynek pracy oznacza jednoczeÊnie likwidacj´ barier hamujàcych wzrost gospo-
darczy. Argument ten skupia si´ nie tyle na „wykorzystaniu bezczynnego zasobu” (kobiety nie sà bez-
czynne — dêwigajà ci´˝ar pracy niezarobkowej), ile na usuni´ciu przeszkód utrudniajàcych pe∏nà
i równà partycypacj´ ekonomicznà, co mog∏oby przyspieszyç wzrost gospodarczy.

Zob. dodatkowe argumenty w rozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki
równoÊci p∏ci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Udzia∏ kobiet w ca∏ej Krajowy Zró˝nicowanie p∏ci NierównoÊci Badania ankietowe
populacji aktywnej (tak˝e regionalny we wskaênikach jakoÊciowe rynku pracy
zawodowo (w rynku lub lokalny) zatrudnienia w sektorze w zatrudnieniu
pracy niezarobkowej) pracy niezarobkowej

Równowaga p∏ci
W pewnym zakresie w pracy niezarobkowej
— istniejàce bariery
(w ustawodawstwie,
stereotypy), które
wykluczajà kobiety
z rynku pracy

Czas poÊwi´cony Krajowy Czas, jaki kobiety Spo∏eczna wartoÊç Badania bud˝etu
przez kobiety i m´˝czyzn (tak˝e regionalny i m´˝czyêni poÊwi´cajà pracy niezarobkowej czasu i rynku pracy
na prac´ produkcyjnà lub lokalny) na wytworzenie
i niezarobkowà produktu narodowego

Wspó∏czynnik produktu Krajowy Wk∏ad finansowy kobiet Spo∏eczna wartoÊç Preliminarz 
ekonomicznego (tak˝e regionalny i m´˝czyzn pracy niezarobkowej rachunku 
wytwarzanego lub lokalny) w wytworzenie produktu dochodu
przez kobiety i m´˝czyzn, narodowego narodowego
wed∏ug szacunków i bud˝etu
wartoÊci rynkowej, satelitarnego*

w odniesieniu do pracy
produkcyjnej i niezarobkowej

* Zob. podrozdzia∏ Praca niezarobkowa w rozdziale Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki rów-
noÊci p∏ci.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Likwidacja barier dotyczàcych zatrudniania kobiet w sektorze pracy produkcyjnej i pracy nie-
zarobkowej m´˝czyzn. Przeglàd ustawodawstwa z perspektywy równoÊci p∏ci (zob. opis narz´dzi
w podrozdziale Etap 4. OkreÊlanie sytuacji w cz´Êci I) ujawni wszelkie bariery prawne, które unie-
mo˝liwiajà kobietom pe∏ne w∏àczenie si´ w rynek pracy (np. zakaz wykonywania przez kobiety
pewnych zawodów lub okreÊlonych czynnoÊci). Podobnie odkryte zostanà bariery utrudniajàce
m´˝czyznom pe∏ne uczestnictwo w pracy niezarobkowej (np. odmawianie ojcom urlopów przezna-
czonych na opiek´ nad dzieçmi). Z chwilà, gdy przeszkody te zostanà zidentyfikowane, powinny
zostaç usuni´te.

47 Zob. World Bank Gender and Development Working Paper Series (http://www.worldbank.org/gender/prr).

57



• Finansowanie przez paƒstwo opieki nad dzieçmi. Wspieranie przez paƒstwo pracy niezarobkowej,
m.in. w postaci zapewnienia opieki nad dzieçmi, mo˝e w du˝ym stopniu zwi´kszyç udzia∏ kobiet w ryn-
ku pracy produkcyjnej. Na przyk∏ad w badaniach, na które si´ powo∏uje Bank Âwiatowy, podkreÊla
si´ fakt, ˝e w Szwecji wysoka jakoÊç i niskie koszty opieki nad dzieçmi zach´ci∏y du˝à liczb´ kobiet
do podj´cia pracy zawodowej, nawet jeÊli ma∏˝onkowie mieli wysokie dochody48. W Szwecji opieka
nad dzieçmi jest w znacznym stopniu finansowana przez samorzàdy lokalne.

• Bardziej skonkretyzowane badania dotyczàce zatrudnienia w kontekÊcie p∏ci kulturowej. Zale˝-
noÊci mi´dzy zwiàzanymi z p∏cià kulturowà tendencjami na rynku pracy a pracà niezarobkowà sà
cz´sto niedostrzegane przez polityków i rzadko uwzgl´dniane w dokumentach politycznych. Nale-
˝y zleciç przeprowadzenie szczegó∏owych badaƒ przejawów i skutków tego „podwójnego obcià˝e-
nia” w skali spo∏eczeƒstwa, a ich wyniki powinny byç szeroko rozpowszechnione.

Zob. podrozdzia∏ Warunki pracy i polityki przyjazne rodzinie.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Z zagadnieniem aktywnoÊci zawodowej wià˝e si´ ÊciÊle problem bezrobocia. Dane pokazujà, ˝e stopa
bezrobocia kobiet jest prawie zawsze wy˝sza od stopy bezrobocia m´˝czyzn. W opracowaniach nau-
kowych podaje si´ cztery prawdopodobne przyczyny tego stanu rzeczy49:

• Kobiety cz´Êciej podejmujà prac´ zawodowà i rezygnujà z niej z przyczyn osobistych. Poniewa˝
jednoczeÊnie wiele kobiet wchodzi na rynek pracy i wiele go opuszcza, proporcjonalnie wi´cej ko-
biet b´dzie szuka∏o zatrudnienia.

• Kobiety majà bardziej ograniczone mo˝liwoÊci wyboru zawodu ni˝ m´˝czyêni, co powoduje wi´k-
szà konkurencj´ w ramach miejsc pracy dost´pnych dla kobiet.

• W wielu krajach kobietom brakuje odpowiedniego wykszta∏cenia i przygotowania do podj´cia za-
trudnienia.

• Istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e w przypadku restrukturyzacji przedsi´biorstw kobiety zo-
stanà zwolnione w pierwszej kolejnoÊci.

WyjaÊnienia te k∏adà nacisk na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, bezrobocie kobiet wià˝e si´ ÊciÊle
z wykonywaniem przez nie pracy niezarobkowej, co nie jest charakterystyczne (albo przynajmniej
w mniejszym stopniu) dla bezrobocia m´˝czyzn. Po drugie, kobiety napotykajà bezpoÊrednie bariery
zwiàzane z zatrudnieniem — na przyk∏ad brak dost´pnych miejsc pracy, a czasami brak kwalifikacji.
Po trzecie, kobiety nie sà wysoko cenionà si∏à roboczà, w zwiàzku z czym napotykajà wiele barier poÊ-
rednich, takich jak dyskryminacja i stereotypy.

Mimo ˝e nale˝y si´ zajmowaç wy˝ej wymienionymi barierami utrudniajàcymi osiàgni´cie równoÊci p∏ci
na rynku pracy, jednoczeÊnie by∏oby nierozsàdne automatycznie zak∏adaç, ˝e nierównoÊci dotykajà
wy∏àcznie kobiet. W sytuacji powa˝nych trudnoÊci spo∏eczno-gospodarczych lub transformacji ustro-
jowej politycy powinni tak˝e zwracaç bacznà uwag´ na rosnàce bezrobocie m´˝czyzn, mogàce byç
rezultatem redukcji w sektorach zatrudnienia zdominowanych przez m´˝czyzn. Wielu badaczy za-
uwa˝a, ˝e zw∏aszcza w paƒstwach dawnego bloku socjalistycznego gwa∏towne i szybkie przemiany
spo∏eczne szczególnie silnie dotkn´∏y m´˝czyzn, a ich bezrobocie w niektórych krajach ros∏o szybciej
ni˝ bezrobocie kobiet.

Bezrobocie kobiet i bezrobocie m´˝czyzn mo˝e zatem wynikaç z zasadniczo odmiennych czynni-
ków, a jego skutki w zró˝nicowany sposób wp∏ynà na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn.

Ostatecznym celem tworzonej polityki jest zatem:

• zmniejszenie bezrobocia i kobiet, i m´˝czyzn.

48 World Bank Consultative Draft, rozdzia∏ 5, s. 12.
49 S. Elder, L. Johnson, Sex-specific Labour Market Indicators…, op. cit., s. 459.
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˚eby osiàgnàç ten d∏ugofalowy cel, nale˝y wyznaczyç cele Êrednioterminowe:

• uwzgl´dnienie przy tworzeniu polityki czynników kulturowych, spo∏ecznych i historycznych, które
majà wp∏yw na bezrobocie kobiet i m´˝czyzn;

• opracowanie planów tworzenia miejsc pracy i szkoleƒ z zakresu przekwalifikowania zawodo-
wego, w których uwzgl´dni si´ zasadniczo odmienne potrzeby oraz sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

OdpowiedzialnoÊç. W programach wyborczych kandydatów do parlamentu, rzàdu i w∏adz lokalnych
coraz cz´Êciej pojawiajà si´ obietnice „stworzenia miejsc pracy”. Poniewa˝ spo∏eczeƒstwo sk∏ada si´
z kobiet i m´˝czyzn, tworzenie miejsc pracy, przekwalifikowanie zawodowe czy inne programy re-
dukcji bezrobocia muszà przynieÊç korzyÊci zarówno kobietom, jak i m´˝czyznom — rzàdy i parla-
menty powinny ponosiç odpowiedzialnoÊç za realizacj´ tych celów, a pomóc w tym mo˝e porówna-
nie stopy bezrobocia kobiet i m´˝czyzn.

EfektywnoÊç, jakoÊç ˝ycia i wzajemne zale˝noÊci spo∏eczne. Programy tworzenia miejsc pracy,
które nie uwzgl´dniajà perspektywy równoÊci p∏ci niosà w sobie ryzyko pog∏´bienia ró˝nic mi´dzy
kobietami a m´˝czyznami pod wzgl´dem bezrobocia. Bezrobocie i niepe∏ne zatrudnienie oznaczajà
mniejszà produktywnoÊç (i wydajnoÊç) ca∏ego spo∏eczeƒstwa, ale tak˝e w oczywisty sposób wp∏y-
wajà na gospodarstwa domowe i ˝ycie jednostek.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Problem bezrobocia (albo niepe∏nego zatrudnienia) wià˝e si´ ÊciÊle ze Êrod-
kami utrzymania i ubóstwem. Programy redukcji ubóstwa muszà koniecznie uwzgl´dniaç czynniki spo-
∏eczne, kulturowe i historyczne, które powodujà, ˝e bezrobocie i brak sta∏ych Êrodków utrzymania sà
zwiàzane z p∏cià kulturowà (zob. tak˝e rozdzia∏ Ubóstwo w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci
p∏ci).

Zw∏aszcza w przypadku m´˝czyzn, w krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà, d∏ugotrwa∏e
bezrobocie wynikajàce z masowej restrukturyzacji mo˝e si´ wiàzaç z ró˝nymi zjawiskami patologicz-
nymi, takimi jak alkoholizm, depresje i samobójstwa. Cz´Êciowo mo˝na to przypisaç trudnoÊciom,
jakie jednostki i spo∏eczeƒstwa majà z przystosowaniem si´ do radykalnie zmieniajàcych si´ ról p∏cio-
wych. Szukajàc rozwiàzaƒ, które pozwolà ograniczyç rozmiary tych patologii wÊród m´˝czyzn i zre-
dukowaç ich bezrobocie, nale˝y wziàç pod uwag´ znaczenie p∏ci kulturowej.

TRANSFORMACJA USTROJOWA W KRAJACH EUROPY
ÂRODKOWO-WSCHODNIEJ I WSPÓLNOTY NIEPODLEG Y̧CH PA¡STW:
PO˚EGNANIE Z „LUDèMI Z ˚ELAZA”

M´˝czyêni szczególnie ucierpieli w wyniku przemian na rynku pracy, które towarzyszy∏y przejÊciu do
gospodarki wolnorynkowej w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodleg∏ych
Paƒstw. Model „pracujàcego cz∏owieka z ˝elaza”, charakterystyczny dla przemys∏u socjalistycznego,
stawa∏ si´ coraz bardziej przestarza∏y i nieaktualny.

Choç kobiety by∏y zmuszone wziàç na siebie znacznà cz´Êç obcià˝eƒ spo∏eczno-ekonomicznych
wynikajàcych z transformacji, cz´sto lepiej potrafi∏y si´ przystosowaç do nowych warunków. W czasach
PRL-u dêwiga∏y bowiem podobny ci´˝ar, polegajàcy na godzeniu pracy zawodowej z obowiàzkami
domowymi. W wyniku transformacji tradycyjna rola m´˝czyzn jako g∏ównych ˝ywicieli rodzin zosta∏a
w du˝ym stopniu podwa˝ona, co doprowadzi∏o do „kryzysu m´skoÊci” i swoistego szoku kulturowego50.

50 J. True, Gendering Post-Socialist Transitions, w: Gender and Global Restructuring, red. M. Marchand, A.S. Runyan,
Routledge, New York 2000.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Stopa bezrobocia kobiet Krajowy Dysproporcja mi´dzy Przyczyny bezrobocia. Urzàd statystyczny

i m´˝czyzn (tak˝e regionalny) bezrobociem kobiet Ró˝nice w udanym

i m´˝czyzn powrocie kobiet

i m´˝czyzn na rynek

pracy

Stopa d∏ugotrwa∏ego Krajowy Dysproporcja mi´dzy Konkretne powody Przeglàd 

bezrobocia kobiet i m´˝czyzn (tak˝e regionalny) d∏ugotrwa∏ym niemo˝noÊci znalezienia si∏y roboczej

(odsetek osób bezrobociem pracy

poszukujàcych pracy kobiet i m´˝czyzn.

od co najmniej 6 miesi´cy) Mo˝e wskazywaç

na wyst´powanie

dyskryminacji

w praktykach zatrudniania

albo nieskutecznoÊç

programów

szkoleniowych

przygotowujàcych kobiety

i m´˝czyzn do powrotu

na rynek pracy

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Wdra˝anie Êrodków przeciwdzia∏ajàcych dyskryminacji. ˚eby przeciwdzia∏aç bezrobociu kobiet,
trzeba si´ zajàç dyskryminacjà w praktykach zatrudniania i redukcji zatrudnienia oraz wyeliminowaç
te problemy. Wià˝e si´ to z przyj´ciem niezb´dnego ustawodawstwa, polityki i mechanizmów sk∏a-
dania skarg w sprawach o dyskryminacj´, a tak˝e udzielaniem informacji osobom poszukujàcym
pracy i pracodawcom (zob. szerzej w podrozdziale Równe szanse a dyskryminacja w dalszej cz´Êci
tego rozdzia∏u).

• Badania. Aby wyjaÊniç tendencje odkryte dzi´ki zastosowaniu wy˝ej wymienionych wskaêników,
przydatne mo˝e byç przeprowadzenie szczegó∏owych badaƒ socjologicznych. Na przyk∏ad bada-
nie ankietowe postaw i potrzeb pracodawców ujawni przede wszystkim, jakich kwalifikacji i wiedzy
szukajà u pracowników, co pomo˝e ukierunkowaç programy przekwalifikowania zawodowego. Po-
nadto badania przeprowadzone wÊród pracodawców mogà ujawniç postawy dyskryminacyjne
i stereotypy. Wyniki tych badaƒ b´dà zatem stanowi∏y uzasadnienie dla podejmowania kampanii
majàcych na celu zmian´ ÊwiadomoÊci.

• Programy ukierunkowane na przekwalifikowanie zawodowe. Zw∏aszcza w sytuacji krajów prze-
chodzàcych transformacj´ ustrojowà konieczne sà programy ukierunkowane na przekwalifikowanie
zawodowe, które majà pomóc osobom poszukujàcym pracy zdobycie nowych kwalifikacji i wiedzy
potrzebnych w gospodarce wolnorynkowej. Programy te powinny byç adresowane do obu p∏ci — po-
winny braç w nich udzia∏ zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni.

Ponadto trzeba uwa˝aç, aby nie utrwalaç segregacji zawodowej (zob. podrozdzia∏ Segregacja zawo-
dowa w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u) za poÊrednictwem programów przekwalifikowania zawo-
dowego, w których m´˝czyêni sà szkoleni w dziedzinie nowych technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych, a kobiety przyuczane na przyk∏ad do zawodu szwaczki. Programy przekwalifikowania
zawodowego mogà w rzeczywistoÊci s∏u˝yç jako punkt wyjÊcia i Êrodek ograniczajàcy segregacj´
zawodowà.

• Mikrokredyty. Programy mikrokredytów, których celem jest udzielanie wsparcia finansowego na
za∏o˝enie ma∏ej firmy, okaza∏y si´ popularnym i skutecznym sposobem zapewnienia sta∏ych êróde∏
utrzymania dla kobiet. JednoczeÊnie powinniÊmy pami´taç, ˝e za∏o˝enie, i˝ ka˝da bezrobotna ko-
bieta za∏o˝y ma∏à firm´ jest ma∏o realistyczne. Programy te cz´sto majà ograniczony zasi´g i nie
zaspokajajà pe∏nego popytu na nie. Z tego powodu trzeba pomyÊleç o dodatkowych i alternatyw-
nych rozwiàzaniach.
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Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Segregacja zawodowa z powodu p∏ci jest jednym z najwa˝niejszych czynników powodujàcych nie-
równe traktowanie kobiet na rynku pracy. Przejawia si´ ona na dwa sposoby51:
• segregacja horyzontalna (pozioma) — tendencja do zatrudniania kobiet i m´˝czyzn w ró˝nych

zawodach (np. nauczycielek i konstruktorów budowlanych);
• segregacja wertykalna (pionowa, hierarchiczna) — tendencja do zatrudniania kobiet i m´˝czyzn

na ró˝nych stanowiskach w tym samym zawodzie lub grupie zawodowej (np. asystentka i mened˝er).

Analiza sytuacji w wielu ró˝nych krajach pokazuje, ˝e tradycyjnie „kobiece” zawody wià˝à si´ z ni˝-
szym wynagrodzeniem i mniejszym presti˝em spo∏ecznym.

Celem tworzenia polityki w tym zakresie powinien byç zatem:

• równomierny udzia∏ kobiet i m´˝czyzn — poziomy i pionowy — we wszystkich zawodach oraz
grupach zawodowych.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

• EfektywnoÊç. Segregacja zawodowa z powodu p∏ci negatywnie wp∏ywa na wydajnoÊç ca∏ego
rynku pracy52. Przyczynà tego negatywnego wp∏ywu jest narzucanie rynkowi pracy pewnej nieelas-
tycznoÊci, na skutek czego pracodawcy nie zatrudniajà najbardziej odpowiedniej osoby z powodu
z góry powzi´tych przekonaƒ na temat tego, która z p∏ci powinna wykonywaç danà prac´.

Ponadto tzw. szklany sufit (niewidoczne bariery uniemo˝liwiajàce kobietom awansowanie na naj-
wy˝sze stanowiska decyzyjne), na który natrafiajà kobiety z powodu segregacji pionowej, powo-
duje, ˝e talenty i potencja∏ ponad po∏owy si∏y roboczej nie sà wykorzystywane w gospodarce.

• Trwa∏oÊç. W czasach kryzysu gospodarczego lub wysokiego bezrobocia negatywne skutki lub ten-
dencje mogà si´ pog∏´biaç z powodu nieelastycznoÊci rynku pracy wynikajàcej z segregacji ze
wzgl´du na p∏eç — np. bezrobocie m´˝czyzn mo˝e si´ staç dotkliwsze z powodu ich niech´ci do
wykonywania mniej p∏atnej i dajàcej mniejszy presti˝ „pracy kobiecej” albo przekonania, ˝e „si´ do
tego nie nadajà”.

Ogromne przemiany, jakie si´ dokonujà na rynku pracy z powodu przeorientowania gospodarki
(np. odejÊcie od silnego uprzemys∏owienia, wi´ksze skoncentrowanie na us∏ugach i turystyce,
szybko rozwijajàcy si´ rynek pracy w mediach oraz technologiach komunikacyjnych i informacyj-
nych) mogà pog∏´biç segregacj´ ze wzgl´du na p∏eç i jej negatywne nast´pstwa. JeÊli okreÊlone
segmenty rynku pracy sà wyraênie podzielone pod wzgl´dem p∏ci, jedna z p∏ci jest nara˝ona na to,
˝e bardziej odczuje negatywne skutki zmian na rynku pracy.

• JakoÊç ˝ycia. Na poziomie indywidualnym segregacja zawodowa z powodu p∏ci negatywnie wp∏y-
wa na mo˝liwoÊci kariery zawodowej zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn dlatego, ˝e ich szanse sà
ograniczone albo z powodu stereotypów, którymi sami si´ kierujà (np. „Nie mog´ byç piel´gnia-
rzem, bo jestem m´˝czyznà”), albo z racji uprzedzeƒ, z którymi si´ spotykajà ze strony potencjalnych
pracodawców.

Ponadto wykazano, ˝e segregacja ta negatywnie wp∏ywa na wysokoÊç wynagrodzeƒ kobiet: nie sà
one tak wysoko cenionà si∏à roboczà jak m´˝czyêni, w zwiàzku z czym zarobki za prace „kobiece”
kszta∏tujà si´ zazwyczaj na ni˝szym poziomie. Niska wartoÊç i niski presti˝ „prac kobiecych” sà jed-
noczeÊnie czynnikiem podtrzymujàcym b∏´dne ko∏o segregacji, poniewa˝ m´˝czyêni, z przyczyn
oczywistych, na ogó∏ nie sà ch´tni do wykonywania tych prac.

51 H. Melkas, R. Anker, Gender Equality and Occupational Segregation in Nordic Labour Markets, International
Labour Organization, Geneva 1998.

52 Ibidem, s. 5.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Udzia∏ kobiet w zatrudnieniu, Krajowy Zakres segregacji Segregacja pionowa Badania ankietowe
mierzony dla poszczególnych poziomej ze wzgl´du ze wzgl´du na p∏eç rynku pracy
zawodów na p∏eç we wszystkich w poszczególnych

zawodach zawodach

Wykaz zawodów Krajowy Porównywalne Pionowe zró˝nicowanie Badania ankietowe
uszeregowanych wed∏ug wysokoÊci zarobków p∏ac w poszczególnych rynku pracy
Êredniego wynagrodzenia w ró˝nych zawodach, zawodach
za godzin´ wraz z wykazem w tym w zawodach
zawodów uszeregowanych wykonywanych
wed∏ug poziomu udzia∏u kobiet g∏ównie przez kobiety

Indeks ró˝nic* Krajowy Zakres segregacji Rozmiary obecnoÊci Analiza
(nale˝y go porównaç zawodowej kobiet na rynku pracy szczegó∏owych 
po pewnym czasie) na rynku pracy danych

ze wzgl´du na p∏eç

* Miara zwiàzków statystycznych, obejmujàca skal´ od 0 (brak dyskryminacji) do 1 (pe∏na dyskryminacja); mini-
malny odsetek m´˝czyzn plus minimalny odsetek kobiet, którzy powinni zmieniç zawód, tak aby osiàgnàç taki sam
odsetek kobiet we wszystkich zawodach. Pe∏nà matematycznà definicj´ zob. H. Melkas, R. Anker, Gender Equality…,
op. cit., s. 102.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Polityka antydyskryminacyjna i mechanizmy jej stosowania (zob. tak˝e podrozdzia∏ Równe szan-
se a dyskryminacja w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u). Wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej
powinno pomóc w rozwiàzaniu problemu segregacji poziomej ze wzgl´du na p∏eç spowodowanej
uprzedzeniami pracodawców wobec zatrudniania kobiet lub m´˝czyzn do prac „nietradycyjnych”.
Polityka taka pomo˝e wyeliminowaç dyskryminacj´ ze wzgl´du na p∏eç przy awansie pracowników,
która z kolei prowadzi do segregacji pionowej. Warto zwróciç uwag´, ˝e ró˝ne formy polityki anty-
dyskryminacyjnej odniosà skutek tylko wtedy, kiedy b´dà im towarzyszy∏y dost´pne i skuteczne
mechanizmy monitorowania i wdra˝ania, zapewnione, na przyk∏ad, przez rzecznika równych szans
lub sàdy pracy.

• Ukierunkowanie systemu edukacji. Zalà˝ki segregacji na rynku pracy pojawiajà si´ ju˝ w szko-
∏ach Êrednich i pomaturalnych oraz w trakcie kszta∏cenia s∏u˝àcego przygotowaniu do wykony-
wania zawodu. Ch∏opcy i dziewcz´ta sà cz´sto przypisywani do okreÊlonych dziedzin wiedzy, co
nast´pnie powoduje, ˝e wybierajà „odpowiednie” zawody. Informacje na temat rozwiàzywania pro-
blemu segregacji w systemie szkolnictwa zob. w rozdziale Edukacja w Wytycznych w sprawie polityki
równoÊci p∏ci.

• Ukierunkowane programy przekwalifikowania zawodowego. Programy szkoleniowe i kursy dla
osób poszukujàcych pracy sà wa˝nym punktem wyjÊcia w przeciwdzia∏aniu segregacji zawodowej
z powodu p∏ci. Trzeba do∏o˝yç szczególnych staraƒ, aby rekrutowaç kobiety i m´˝czyzn do szkoleƒ
pozwalajàcych zdobyç kwalifikacje w zawodach „nietradycyjnych” dla danej p∏ci.

• Opieka nad dzieckiem i inne przedsi´wzi´cia polityczne przyjazne rodzinie. Segregacja pionowa
jest cz´Êciowo spowodowana powszechnym za∏o˝eniem, ˝e praca niezarobkowa (opieka nad dzieçmi,
osobami starszymi, zaj´cia domowe) jest obowiàzkiem kobiet. Bardziej zrównowa˝ony podzia∏ pra-
cy nieodp∏atnej mi´dzy kobiety i m´˝czyzn pomo˝e zlikwidowaç dysproporcje mi´dzy p∏ciami (zob.
podrozdzia∏ Warunki pracy i polityka przyjazna rodzinie w niniejszej cz´Êci).

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç na rynku pracy wyst´puje w ró˝nym stopniu na ca∏ym Êwiecie.
Dyskryminacja ta mo˝e byç:
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• bezpoÊrednia — w postaci polityki lub praktyk, które wyraênie odmawiajà szans i przywilejów
danej osobie ze wzgl´du na jej p∏eç;

• poÊrednia — praktyki lub polityka, które wydajà si´ „neutralne p∏ciowo”, ale prowadzà do syste-
matycznego odmawiania szans lub uprawnieƒ przedstawicielom jednej z p∏ci. 

Dyskryminacja poÊrednia przejawia si´ cz´sto w warunkach pracy (zob. podrozdzia∏ Warunki pracy i po-
lityki przyjazne rodzinie w niniejszym rozdziale).

Dyskryminacja bezpoÊrednia w zatrudnieniu wyst´puje w kilku kontekstach:

• Praktyka zatrudniania. Pracodawcy mogà dyskryminowaç jednà z p∏ci przy zatrudnianiu nowych
pracowników. Powodem mogà byç powszechne stereotypy, które zak∏adajà, ˝e kobiety „nie nadajà
si´” do wykonywania pewnych zawodów, a m´˝czyêni „nie nadajà si´” do wykonywania innych. Jest
to bezpoÊrednia dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç. Tak samo kobiety mogà byç dyskryminowane,
poniewa˝ biorà na siebie wi´kszoÊç obcià˝eƒ zwiàzanych z pracà nieodp∏atnà: pracodawcy uwa˝a-
jà, ˝e skoro majà dzieci, którymi si´ zajmujà, b´dà mniej zaanga˝owane w prac´ p∏atnà. Badania
pokazujà tak˝e, i˝ kobiety sà szczególnie nara˝one na dyskryminacj´ ze wzgl´du na wiek (tj. uwa-
˝a si´ je za „zbyt stare”) albo wyglàd (tj. uwa˝a si´ je za „nie doÊç atrakcyjne”). Równie˝ i w tym
wypadku sà to formy bezpoÊredniej dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç. 

• Awans zawodowy. Pracodawcy mogà odmawiaç jednej z p∏ci (najcz´Êciej kobietom) uprawnieƒ
do awansu, kierujàc si´ fa∏szywymi za∏o˝eniami na temat przywódczych lub kierowniczych umie-
j´tnoÊci kobiet i m´˝czyzn lub przyjmujàc, i˝ kobiety majà zbyt wiele obowiàzków rodzinnych. Jest
to bezpoÊrednia dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç.

• Wynagrodzenia i Êwiadczenia. Kobiety i m´˝czyêni mogà nie otrzymywaç równej p∏acy lub jedna-
kowych pakietów Êwiadczeƒ pracowniczych, mimo ˝e wykonujà prac´ o tej samej wartoÊci. Czasami
mo˝e si´ to przejawiaç zawieraniem ró˝nych umów z przedstawicielami obu p∏ci (np. umowy o pra-
c´ na pe∏ny etat i umowy o prac´ w niepe∏nym wymiarze godzin lub na czas okreÊlony). Jakiekol-
wiek zró˝nicowane traktowanie osób w wynagradzaniu lub przyznawaniu Êwiadczeƒ z powodu ich
p∏ci oznacza bezpoÊrednià dyskryminacj´ ze wzgl´du na p∏eç.

• Molestowanie i przemoc. Molestowanie seksualne w miejscu pracy to tak˝e forma dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç. Przejawia si´ ono w zró˝nicowany sposób (np. niestosowne zachowania o pod-
∏o˝u seksualnym, zaloty, komentarze lub wstrzymywanie uprawnieƒ do czasu przyj´cia propozycji
o charakterze seksualnym). Ten rodzaj dyskryminacji nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie relacji w∏a-
dzy i wypaczonych poglàdów na temat stosunków mi´dzy p∏ciami, które próbuje si´ czasami wy-
korzystywaç do legitymizacji takiego niew∏aÊciwego i bezprawnego zachowania.

Powody dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç sà zró˝nicowane, ale cz´sto wià˝à si´ ÊciÊle ze stereo-
typami p∏ciowymi i z góry powzi´tymi wyobra˝eniami na temat spo∏ecznych ról kobiet i m´˝czyzn.
Poniewa˝ postawy i system wartoÊci nie zmieniajà si´ tak ∏atwo, nale˝y wprowadziç w ˝ycie polityk´
i dzia∏ania, które b´dà chroni∏y przed dyskryminacjà.

Ostatecznym celem tworzenia polityki w tym zakresie jest zatem:

• wyeliminowanie dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç na rynku pracy.

Poniewa˝ jest to przedsi´wzi´cie d∏ugofalowe, podstawowym celem krótko- i Êrednioterminowym
jest:

• wzmocnienie skutecznoÊci, wydajnoÊci i dost´pnoÊci narz´dzi oraz mechanizmów monitoro-
wania i zapobiegania dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç na rynku pracy.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Najbardziej oczywisty powód koniecznoÊci zapewnienia równych szans i równego
traktowania wynika z argumentacji z dziedziny sprawiedliwoÊci. Nie ma absolutnie ˝adnych podstaw,
by odmawiaç jednostkom równego traktowania czy równych szans tylko z powodu p∏ci. Dyskry-
minacj´ ze wzgl´du na p∏eç nale˝y zlikwidowaç z racji istnienia wielu traktatów, konwencji i innych
dokumentów normatywnych, które postulujà równoÊç p∏ci, zw∏aszcza w odniesieniu do rynku pracy.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Istnienie ustawodawstwa Krajowy Zadeklarowana wola SkutecznoÊç takiego Analiza 
wyraênie zakazujàcego polityczna ustawodawstwa dokumentów
dyskryminacji ze wzgl´du do przeciwdzia∏ania
na p∏eç na rynku pracy dyskryminacji na rynku

pracy ze wzgl´du
na p∏eç

Liczba skarg (wniesionych Krajowy Zamiast faktycznych Rzeczywiste Urzàd ds. praw 
do odpowiedniej instytucji) rozmiarów dyskryminacji rozmiary dyskryminacji cz∏owieka,
dotyczàcych dyskryminacji wskaênik ten mierzy rzecznik praw
na rynku pracy raczej stan wiedzy obywatelskich,
ze wzgl´du na p∏eç w spo∏eczeƒstwie rejestr skarg
(dajàcych si´ na temat praw dotyczàcych
porównaç w czasie) przys∏ugujàcych przypadków

w zwiàzku dyskryminacji
z dyskryminacjà
ze wzgl´du na p∏eç

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy W jakim zakresie kobiety Charakter barier Przeglàd
na stanowiskach napotykajà bariery si∏y roboczej
kierowniczych w sektorze w awansie zawodowym
prywatnym

Ârednie miesi´czne Krajowy Rozmiary dyskryminacji Przyczyny dyskryminacji Przeglàd
wynagrodzenie kobiet (bezpoÊredniej p∏acowej (dyskryminacja si∏y roboczej
w stosunku do Êredniego lub poÊredniej) poÊrednia, bariery
miesi´cznego wynagrodzenia w wynagrodzeniach strukturalne, segregacja
m´˝czyzn zawodowa itp.)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Ustawodawstwo antydyskryminacyjne. Przyj´cie ustawodawstwa, które zakazuje dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç powinno wyraênie uÊwiadomiç wszystkim pracodawcom, ˝e taka dyskryminacja
jest bezprawna i podlega karze. Choç w konstytucjach wielu paƒstw znajdujà si´ zapisy o równoÊci
obywateli bez wzgl´du na p∏eç, mo˝na je wzmocniç, wprowadzajàc regulacje prawne dotyczàce
rynku pracy.

• Skuteczne i dost´pne mechanizmy wnoszenia skarg. ˚eby ustawodawstwo by∏o skuteczne,
równolegle nale˝y wprowadziç efektywne i dost´pne mechanizmy wnoszenia skarg. Oznacza to, ˝e
zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni muszà mieç dost´p do sàdów, rzecznika praw obywatelskich, ko-
misji ds. skarg w sprawach o naruszenie równych szans lub podobnej instytucji, która rozpatrzy skar-
g´ i wyda orzeczenie w stosownym czasie. Tego typu instytucja musi mieç mandat do wydawania
orzeczeƒ wykonawczych (wià˝àcych), a nie tylko zaleceƒ.

• Upowszechnianie informacji na temat praw i procedur. ˚eby ustawodawstwo i mechanizmy by∏y
skuteczne, zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni powinni o nich wiedzieç. Zwykli obywatele/obywatelki
cz´sto nie znajà obowiàzujàcego ustawodawstwa (zw∏aszcza w okresie transformacji ustrojowej,
kiedy prawa sà uchwalane, nowelizowane i uniewa˝niane w nadzwyczajnym tempie) albo Êrodków,
które mogà przedsi´wziàç, ˝eby wyegzekwowaç przys∏ugujàce im prawa. Dla podniesienia Êwia-
domoÊci spo∏ecznej niezb´dne sà kampanie informacyjne i inne strategie komunikacyjne. Powinny
one uwzgl´dniaç aspekty równoÊci p∏ci oraz byç adresowane zarówno do kobiet, jak i m´˝czyzn.

• Zwalczanie stereotypów utrwalajàcych dyskryminacj´. JeÊli próby likwidacji dyskryminacji ze
wzgl´du na p∏eç majà byç skuteczne, nale˝y si´ zajàç jej przyczynami. Wymaga to analizy stereo-
typów i postaw, które nie cenià w takim samym stopniu wk∏adu, jaki kobiety i m´˝czyêni wnoszà
w rynek pracy. Pomocnym pierwszym krokiem mogà si´ okazaç kampanie edukacyjne, dotyczàce
na przyk∏ad molestowania.

64



Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

JakoÊç zatrudnienia jest tak samo wa˝na jak posiadanie pracy. O jakoÊci tej Êwiadczà m.in. warunki,
na jakich ludzie sà zatrudnieni. G∏ównymi elementami jakoÊci pracy sà p∏ace (omówione w podroz-
dziale Równe szanse a dyskryminacja), czas pracy, Êrodowisko pracy (w tym tak˝e udogodnienia
zwiàzane z opiekà nad dzieçmi), pewnoÊç sta∏ego zatrudnienia oraz równe traktowanie w zakresie
Êwiadczeƒ pracowniczych i innych uprawnieƒ. Nieod∏àcznie wià˝e si´ z tym tak˝e uznanie przez praco-
dawców i poszanowanie innych aspektów ˝ycia pracowników — to znaczy pracy niezarobkowej i cza-
su poÊwi´canego rodzinie. JakoÊç tych dwóch sfer — ˝ycia zawodowego i rodzinnego — w du˝ym
stopniu wzajemnie si´ determinujà.

Godziny pracy. Choç z jednej strony „dobra jakoÊç” zatrudnienia b´dzie oznaczaç, ˝e czas pracy nie
jest za d∏ugi (bo zak∏óca∏oby to inne sfery ˝ycia), to z drugiej strony zbyt krótki czas pracy mo˝e oz-
naczaç „niepe∏ne zatrudnienie”.

Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e kobiety poÊwi´cajà mniej czasu na p∏atnà prac´ zawodowà ni˝ m´˝czyê-
ni. Mo˝e to oznaczaç, ˝e z kolei m´˝czyêni poÊwi´cajà zbyt wiele czasu pracy zawodowej, przez co
majà mniej czasu na ˝ycie rodzinne. JednoczeÊnie dost´pne dane wskazujà, ˝e wi´cej kobiet ni˝
m´˝czyzn chcia∏oby i jest w stanie pracowaç wi´cej godzin ni˝ obecnie53. 

Zró˝nicowanie to wynika m.in. z nast´pujàcych przyczyn:

• dyskryminacja kobiet w miejscu pracy;

• przewaga kobiet w zatrudnieniu w niepe∏nym wymiarze godzin i dorywczym (zob. poni˝ej);

• postawy i polityka w miejscu pracy oraz w sferze rodzinnej, które nak∏adajà odmienne oczekiwania
i wymagania wobec kobiet i m´˝czyzn.

Badanie porównujàce style zarzàdzania kobiet i m´˝czyzn ujawni∏o, ˝e m´˝czyêni zajmujàcy stano-
wiska kierownicze poÊwi´cajà niewiele czasu wolnego na aktywnoÊç pozazawodowà, podczas gdy
kobiety zajmujàce takie stanowiska potrafià znaleêç czas na wykonywanie obowiàzków pozaza-
wodowych54. Choç to zró˝nicowanie p∏ci nie jest bezpoÊrednim rezultatem jakiejkolwiek polityki,
wynika prawdopodobnie z podwójnego obcià˝enia kobiet: w pracy i poza miejscem pracy (tj. nie majà
one wyboru i muszà mieç czas na inne obowiàzki, w tym obowiàzki domowe).

Ârodowisko pracy i opieka nad dzieckiem. Dobre Êrodowisko pracy pozwala zarówno kobietom,
jak i m´˝czyznom ∏àczyç obowiàzki zwiàzane z pracà zarobkowà i niezarobkowà. Ârodowisko to
obejmuje dwa aspekty:

• atmosfer´ w miejscu pracy i jego elastycznoÊç (zarówno jeÊli chodzi o przedstawionà na piÊmie
polityk´, jak i ogólne nastawienie) dotyczàce potrzeb rodziców (by zapewniç opiek´ chorym dzie-
ciom, uczestniczyç w szkolnych imprezach itp.);

• odpowiedzialnoÊç pracodawcy za zapewnienie rodzinom konkretnego wsparcia w formie udo-
godnieƒ zwiàzanych z opiekà nad dzieçmi (przedszkola), urlopy macierzyƒskie i ojcowskie itp.

PewnoÊç sta∏ego zatrudnienia i Êwiadczenia pracownicze. PrzejÊcie od gospodarki lokalnej do
globalnej, opartej na wiedzy, wiàza∏o si´ z g∏´bokimi zmianami w warunkach pracy, m.in. wzrostem
zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze godzin oraz zatrudnienia na czas okreÊlony zamiast stabilnej pra-
cy pe∏noetatowej. Ludzie tak˝e cz´Êciej zmieniajà prac´. Skutkiem tego jest gwa∏towny spadek pew-
noÊci sta∏ego zatrudnienia. Zmiany te mogà równie˝ oznaczaç utrat´ Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà
pe∏noetatowà. Badania pokazujà na przyk∏ad, ˝e kobiety na ca∏ym Êwiecie znacznie cz´Êciej pracujà
dorywczo i w domu, a prawie we wszystkich krajach znacznie wi´kszy odsetek kobiet ni˝ m´˝czyzn
pracuje w niepe∏nym wymiarze godzin55. Ten rodzaj p∏atnej pracy daje mniejszà pewnoÊç sta∏ego za-
trudnienia oraz ni˝sze Êwiadczenia pracownicze.

53 S. Elder, L. Johnson, Sex-specific Labour Market Indicators…, op. cit., s. 463.
54 Hegelsen (1990). Cyt. za: M.T. Claes, Women, Men and Management Styles, „International Labour Review” 1999,

vol. 138/4, s. 441.
55 S. Elder, L. Johnson, Sex-specific Labour Market Indicators…, op. cit., s. 454–456 .
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Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• zapewnienie równoÊci kobiet i m´˝czyzn w zakresie jakoÊci zatrudnienia, poprzez prowadzenie
odpowiedniej polityki oraz podejmowanie konkretnych dzia∏aƒ;

• zwi´kszenie mo˝liwoÊci równowa˝enia przez kobiety i m´˝czyzn pracy zarobkowej i domowej po-
przez promowanie Êrodowiska pracy przyjaznego rodzinie.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

EfektywnoÊç. Badania przeprowadzone w krajach skandynawskich wskazujà, ˝e finansowane przez
paƒstwo dzia∏ania nadajàce wartoÊç pieni´˝nà pracy domowej i opiece nad dzieçmi (tym samym
sprzyjajàce podj´ciu pracy zawodowej przez wiele kobiet) w du˝ym stopniu przyczyni∏y si´ do zmnie-
jszenia segregacji zawodowej ze wzgl´du na p∏eç56. Prowadzi to do bardziej wydajnego rynku pracy
(zob. podrozdzia∏ Segregacja zawodowa w tej cz´Êci).

Ponadto pracodawcy, którzy uwzgl´dniajà potrzeby pracowników, otrzymujà lojalny i zmotywowany
personel, co pozytywnie wp∏ywa na wydajnoÊç przedsi´biorstwa. Krokiem w tym kierunku jest szano-
wanie oraz wspieranie pracowników — kobiet i m´˝czyzn — w roli rodziców i opiekunów. 

JakoÊç ˝ycia i wzajemne stosunki w spo∏eczeƒstwie. „W elastycznym systemie pracy rodzina jest
centrum aktywnoÊci produkcyjnej i nieodp∏atnej. Kiedy jest silna […] stanowi zabezpieczenie przed ry-
zykiem w okresie bezrobocia, jest êród∏em rozwoju dzieci, kapita∏em inwestycyjnym dla edukacji i szko-
lenia dzieci i doros∏ych, siecià dajàcà oparcie osobom poszukujàcym pracy, zwi´kszajàcà mobilnoÊç,
zapewniajàcà bezpieczeƒstwo osobiste i rozwój”57. Bioràc pod uwag´ zakres, w jakim to „rodzinne cen-
trum” mo˝e poprawiç jakoÊç ˝ycia i szans, istotne wydaje si´, by polityka rynku pracy raczej wspiera∏a
i wzmacnia∏a rozwój silnych rodzin ni˝ by∏a dla niego zagro˝eniem.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Brak pewnoÊci sta∏ego zatrudnienia oznacza niestabilnoÊç êróde∏ utrzymania.
Je˝eli jedna z p∏ci (najcz´Êciej kobiety) b´dzie znacznie cz´Êciej zatrudniana w niepe∏nym wymiarze
godzin, przy pracy dorywczej i na czas okreÊlony, oznacza to jednoczeÊnie, ˝e b´dzie bardziej na-
ra˝ona na ubóstwo ze wzgl´du na niepewnoÊç sta∏ego zatrudnienia, co mo˝e prowadziç do innych
dysproporcji mi´dzy p∏ciami zwiàzanych z ubóstwem.

Wyniki badaƒ przeprowadzonych w paƒstwach Unii Europejskiej pokazujà, ˝e równoÊci p∏ci na rynku
pracy pod wzgl´dem dochodów nie uda si´ osiàgnàç wy∏àcznie za sprawà polityki równych szans na
rynku pracy; nale˝y tak˝e zainicjowaç komplementarnà polityk´ w sprawie opieki nad dzieçmi i oso-
bami zale˝nymi58. Innymi s∏owy, jeÊli nie zwrócimy uwagi na polityk´ przyjaznà rodzinie, która uwzgl´d-
nia koniecznoÊç opieki, równoÊç na rynku pracy pozostanie jedynie mrzonkà.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek pracodawców Krajowy Przede wszystkim SkutecznoÊç istniejàcej Badania ankietowe
sektora prywatnego, którzy poziom zaanga˝owania polityki i stopieƒ pracodawców
prowadzà polityk´ majàcà pracodawców sektora podwa˝ania sektora prywatnego
na celu uczynienie z miejsca prywatnego w realizacj´ lub utrwalania
pracy Êrodowisko polityki przyjaznej istniejàcych ról 
przyjazne rodzinie rodzinie p∏ciowych

56 H. Melkas, R. Anker, Gender Equality…, op. cit., s. 97.
57 M. Carnoy, The Family, Flexible Work and Social Cohesion at Risk, „International Labour Review” 1999, vol.

138/4, s. 422.
58 J. Plantenga, J. Hansen, Assessing Equal Opportunities in the European Union, „International Labour Review”

1999, vol. 138/4, s. 378.

66



Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja godzin Krajowy Du˝e ró˝nice dotyczàce Badania
poÊwi´canych tygodniowo czasu przeznaczanego bud˝etu czasu
przez kobiety i m´˝czyzn na prac´ niezarobkowà
na prac´ niezarobkowà mogà oznaczaç brak
w przypadku, gdy oboje polityki przyjaznej rodzinie
partnerzy pracujà zawodowo w miejscu pracy — badania
na pe∏ny etat pokazujà, ˝e w przypadku

nieprowadzenia takiej polityki
kobiety ponoszà wi´kszoÊç
obcià˝eƒ

Istnienie wspieranego Krajowy Zobowiàzanie paƒstwa Wykorzystanie tego Przeglàd polityki/
przez paƒstwo planu do zach´cania planu; bariery /ustawodawstwa
urlopów ojcowskich do partnerskiego udzia∏u ograniczajàce

w opiece nad dzieçmi jego skutecznoÊç

JeÊli istnieje plan urlopów Krajowy Niski odsetek wskazuje Konkretne bariery Badania ankietowe
ojcowskich, odsetek na bariery ograniczajàce ograniczajàce 
pracujàcych zawodowo ojców, skutecznoÊç. Byç mo˝e skutecznoÊç
którzy z nich skorzystali trzeba przeprowadziç

kampani´ uÊwiadamiajàcà
wÊród pracodawców
i spo∏eczeƒstwa

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Edukacja poprzez organizacje zrzeszajàce pracodawców. Pracodawcy cz´sto nie zdajà sobie
sprawy z korzyÊci, jakie mogà przynieÊç warunki pracy przyjazne rodzinie: jeÊli zwróci si´ uwag´
na potrzeby pracowników (w zakresie pewnoÊci sta∏ego zatrudnienia, potrzeb zwiàzanych z opiekà
nad dzieçmi czy odpowiednich godzin pracy), wówczas b´dà oni zadowoleni z pracy, co równoczeÊ-
nie zwi´kszy ich wydajnoÊç i lojalnoÊç, a zmniejszy fluktuacj´.

• Polityka okreÊlajàca warunki pracy w przypadku zatrudnienia na czas okreÊlony, w niepe∏nym
wymiarze godzin i o charakterze dorywczym. OdejÊcie od stabilnego, pe∏noetatowego zatrudnienia
wydaje si´ nieuniknione, w zwiàzku z czym paƒstwo musi si´ do tego odpowiednio przygotowaç.
Wià˝e si´ to z koniecznoÊcià zapewnienia, by osoby odchodzàce od tego rodzaju pracy (najcz´Ê-
ciej kobiety) nie by∏y dyskryminowane. Opracowanie polityki uwzgl´dniajàcej te zmiany b´dzie wy-
maga∏o szczegó∏owego zbadania tendencji na rynku pracy i zachowaƒ pracodawców.
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Ukierunkowanie dzia∏aƒ na edukacj´ jest istotnym elementem strategii polityki równoÊci p∏ci.
W niniejszej wytycznej k∏adziemy nacisk na koniecznoÊç zbadania sfery edukacji jako wskaê-
nika równoÊci p∏ci w tym sektorze, zarówno wÊród uczniów, jak i nauczycieli. Równie wa˝ne jest
jednak potraktowanie sektora edukacji jako potencjalnego punktu wyjÊcia umo˝liwiajàcego
zwalczanie stereotypów p∏ciowych, które w du˝ym stopniu utrwalajà nierównoÊci p∏ci w ca∏ym
spo∏eczeƒstwie.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

W skali globalnej standardowym miernikiem równoÊci p∏ci w sektorze edukacji jest liczba dziewczàt
zapisanych do szkó∏ i/lub tych, które ukoƒczy∏y szko∏y (na wszystkich poziomach) w stosunku do
liczby ch∏opców.

W wielu krajach na pó∏kuli po∏udniowej liczba dziewczàt rozpoczynajàcych nauk´ w szko∏ach jest
niewspó∏miernie niska w porównaniu z liczbà ch∏opców, w zwiàzku z czym oczywistym celem w tym
wypadku jest wyrównanie tej dysproporcji. Z drugiej strony w Europie i Ameryce Pó∏nocnej zró˝nico-
wanie w ca∏kowitej statystyce przyj´ç do szkó∏ jest znacznie mniejsze, zdarza si´ te˝, ˝e kszta∏cenie
na niektórych poziomach rozpoczyna wi´cej dziewczàt. JednoczeÊnie równe, ogólne wskaêniki przy-
j´ç do szkó∏ cz´sto ukrywajà utrwalone nierównoÊci w okreÊlonych typach kszta∏cenia. Na przyk∏ad
na ogó∏ wcià˝ znacznie mniej dziewczàt ni˝ ch∏opców studiuje kierunki informatyczne, podczas gdy
znacznie mniej ch∏opców ni˝ dziewczàt rozpoczyna studia humanistyczne, pedagogiczne, kulturo-
znawcze, a w niektórych krajach tak˝e medyczne i z zakresu polityki spo∏ecznej.

Nawet tam, gdzie wskaêniki ukoƒczenia szkó∏ sà mniej wi´cej takie same dla ch∏opców i dziewczàt,
nale˝y przeprowadziç szczegó∏owà analiz´, która pozwoli zidentyfikowaç problemy zwiàzane z p∏cià
kulturowà: czy wi´cej ch∏opców ni˝ dziewczàt porzuca szko∏´ i podejmuje prac´ zawodowà? Czy
dziewcz´ta przerywajà nauk´ z powodu cià˝y? Czy wi´cej ch∏opców ni˝ dziewczàt z ubogich rodzin
wagaruje? Skuteczne programy i projekty, które podejmujà problem nieukoƒczenia kszta∏cenia po-
winny uwzgl´dniaç powody, dla których dziewcz´ta i ch∏opcy porzucajà szko∏´.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• równe wskaêniki przyj´ç (45–55%) ch∏opców i dziewczàt na wszystkie wydzia∏y i kierunki studiów
oraz poziomy edukacji;

• równe wskaêniki ukoƒczenia nauki przez ch∏opców i dziewcz´ta na wszystkich wydzia∏ach i kie-
runkach studiów oraz poziomach edukacji.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Paƒstwa, które podpisa∏y mi´dzynarodowe traktaty i konwencje bàdê dokumenty
regionalne dotyczàce przestrzegania praw cz∏owieka sà zobowiàzane do zapewnienia równowagi
p∏ci w przyj´ciach do szkó∏. Na przyk∏ad art. 10a Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Women) wyraênie wzy-
wa sygnatariuszy do zapewnienia równego udzia∏u kobiet i m´˝czyzn na wszystkich poziomach oraz
we wszystkich dziedzinach edukacji.

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Podczas realizacji programów lub projektów majàcych na celu
podniesienie wskaêników ukoƒczenia edukacji nale˝y przeanalizowaç ró˝ne powody porzucania
szko∏y przez dziewcz´ta i ch∏opców — inaczej programom tym b´dzie brakowa∏o wiarygodnoÊci, co
w efekcie uniemo˝liwi odpowiednie zaj´cie si´ potrzebami grupy docelowej.

EfektywnoÊç. Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e nierównoÊç p∏ci w edukacji niekorzystnie wp∏ywa na rozwój
gospodarczy59, poniewa˝ paƒstwa nie mogà w pe∏ni kapitalizowaç potencja∏u produkcyjnego i twór-
czego ca∏ego spo∏eczeƒstwa, jeÊli kobiety i m´˝czyêni nie otrzymujà dobrego wykszta∏cenia. Po-
nadto dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç w okreÊlonych dziedzinach wiedzy prowadzi nast´pnie do
dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç na rynku pracy (zob. ni˝ej). 

59 D. Dollar, R. Gatti, Gender Inequality, Income and Growth: Are Good Times Good for Women?, Policy Research
Report on Gender and Development Working Series No. 1, The World Bank, Washington 1999.
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Reakcja ∏aƒcuchowa. Istnieje niezaprzeczalny zwiàzek mi´dzy segregacjà ze wzgl´du na p∏eç w pro-
gramach szkolnych a segregacjà p∏ci w okreÊlonych sektorach rynku pracy, co mo˝e prowadziç do
wy˝szych wskaêników bezrobocia lub niepe∏nego zatrudnienia kobiet60. Na przyk∏ad dziewcz´ta
cz´Êciej zach´ca si´ do studiowania kierunków, po których ukoƒczeniu b´dà wykonywaç prac´ go-
rzej p∏atnà i cieszàcà si´ mniejszym presti˝em spo∏ecznym. BezpoÊrednio wià˝e si´ z tym równie˝ wi´k-
sze ryzyko ubóstwa w gospodarstwach domowych, w których g∏ównymi ˝ywicielkami rodzin sà kobiety
oraz przypisywanie mniejszej wartoÊci tym sektorom rynku pracy, w których dominujà kobiety. W zwiàz-
ku z tym likwidacj´ dysproporcji mi´dzy p∏ciami na rynku pracy nale˝y zaczàç od wyeliminowania tych
dysproporcji w systemie szkolnictwa.

Zob. szerzej w podrozdziale Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja przyj´ç do szkó∏ Lokalny, Równowaga/dysproporcja Przyczyny dysproporcji Statystyki przyj´ç
dziewczàt i ch∏opców regionalny, p∏ci w przyj´ciach do szkó∏; p∏ci do szkó∏
na wszystkich szczeblach krajowy ró˝nice istniejàce
edukacji (szko∏y w poszczególnych Tendencje w przyj´ciach
podstawowe, Êrednie, regionach, okr´gach do szkó∏ ch∏opców
zawodowe, pomaturalne, szkolnych i dziewczàt z ró˝nych
wy˝sze) grup spo∏eczno-

-ekonomicznych
lub etnicznych

Proporcja przyj´ç dziewczàt Lokalny, Równowaga/dysproporcja Ewidencja
i ch∏opców na wszystkie regionalny, p∏ci na ró˝nych kierunkach dotyczàca
kierunki specjalizacji krajowy kszta∏cenia, tj. powody ucz´szczania
w szkolnictwie Êrednim, tworzenia si´ segregacji do szkó∏;
zawodowym, pomaturalnym zawodowej ze wzgl´du statystyki przyj´ç
i wy˝szym na p∏eç do szkó∏ 

prowadzone przez
kuratoria oÊwiaty

Proporcja wskaêników Lokalny, Równowaga/dysproporcja Powody nieukoƒczenia Ewidencja
ukoƒczenia szkó∏ przez regionalny, p∏ci we wskaênikach edukacji (ró˝nice mi´dzy szkolna
dziewcz´ta i ch∏opców krajowy ukoƒczenia edukacji ch∏opcami i dziewcz´tami)
na wszystkich szczeblach
edukacji

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Zmiany w programach szkolnych. Przede wszystkim nale˝y przedsi´wziàç dzia∏ania, które po-
zwolà wyeliminowaç segregacj´ ze wzgl´du na p∏eç — jeÊli taka istnieje — w takich przedmiotach
jak zaj´cia z gospodarstwa domowego, ekonomika gospodarstwa domowego, stolarstwo, zaj´cia
techniczne i inne, które tradycyjnie uwa˝a si´ za przeznaczone tylko dla dziewczàt lub tylko dla
ch∏opców.

• Dodatkowe badania. Podstawà tworzonej polityki powinny byç badania i analizy uwzgl´dniajàce
perspektyw´ równoÊci p∏ci. Socjologiczne badania ankietowe, pozwalajàce poznaç powody nie-
ukoƒczenia edukacji wÊród ch∏opców i dziewczàt, sà przydatne w planowaniu programów, które
majà zapobiec wagarowaniu i przerywaniu nauki.

• Dzia∏ania ukierunkowane na rekrutacj´ i zach´canie do kszta∏cenia. Je˝eli oka˝e si´, ˝e na nie-
których kierunkach wyst´puje du˝a segregacja ze wzgl´du na p∏eç, nale˝y podjàç wysi∏ki, by wy-
równaç dysproporcje we wskaênikach przyj´ç na te kierunki.

60 S. Elder, L. Johnson, Sex-specific Labour Market Indicators…, op. cit., s. 460.
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JeÊli na przyk∏ad wyst´puje niski wskaênik przyj´ç dziewczàt na informatyk´, doradcy zawodowi,
nauczyciele i dyrektorzy szkó∏ powinni osobiÊcie zach´caç m∏ode kobiety do wybierania kszta∏cenia
w tej dziedzinie. Dziewcz´ta cz´sto majà poczucie, ˝e nie jest to zawód dla nich i mogà odczuwaç
presj´ studiowania czegoÊ bardziej „tradycyjnego”. Pomóc mogà programy mentorskie, w ramach
których kobiety pracujàce w „nietypowych” dla siebie zawodach stajà si´ opiekunkami studentek do-
piero rozpoczynajàcych nauk´ lub oferujà im inne formy wsparcia.

Podobne dzia∏ania mo˝na podjàç, by zach´ciç ch∏opców do studiowania pedagogiki lub polityki spo-
∏ecznej albo innych kierunków „nietypowych” dla m´˝czyzn.

• Kampanie i podnoszenie ÊwiadomoÊci. Poniewa˝ segregacja p∏ci w ró˝nych specjalizacjach jest
teoretycznie „wyborem” samych studentek/studentów, trzeba uÊwiadomiç ch∏opcom i dziewcz´tom
pe∏ne spektrum mo˝liwoÊci. Kampanie informacyjne na temat mo˝liwoÊci otwierajàcych si´ przed
m∏odymi kobietami i m´˝czyznami pomogà zwi´kszyç mo˝liwoÊci wyboru. Tego rodzaju kampanie
mo˝na realizowaç przy pomocy ró˝nych podmiotów (zob. szerzej w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u).

PODMIOTY ZAANGA˚OWANE W PROCES EDUKACYJNY

Zaanga˝owanie podmiotów Êwiadomych kwestii równoÊci p∏ci w tworzenie polityki i programów edu-
kacyjnych w du˝ym stopniu mo˝e pomóc we w∏àczaniu kwestii równoÊci p∏ci na wszystkich etapach
danego projektu. Nale˝y zawsze pami´taç, aby dà˝yç do zapewnienia równowagi p∏ci wÊród pod-
miotów zaanga˝owanych w realizacj´ polityki.

Podmioty zwiàzane z edukacjà… …plus problematyka równoÊci p∏ci

Uczniowie/studenci, uczennice/studentki; • Czy we wszystkich tych grupach jest zachowana 
Grupy uczniowskie/studenckie i samorzàd uczniowski/studencki; równowaga p∏ci?
Nauczycielki/nauczyciele; • Czy istniejà organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz
Nauczycielskie zwiàzki zawodowe; równoÊci p∏ci, które sà zainteresowane edukacjà
Rodzice i stowarzyszenia rodziców; (np. kobiece oÊrodki informacji prowadzàce badania
Ministerstwo edukacji — jego departamenty i agendy; na temat edukacji, organizacje pozarzàdowe
W∏adze lokalne; zrzeszajàce kobiety biznesu, które organizujà kursy
Zarzàdy szkolne; zarzàdzania dla m∏odych kobiet albo inne organizacje
Badacze/badaczki zajmujàcy si´ politykà edukacyjnà; pozarzàdowe prowadzàce w szko∏ach szkolenia
Organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ edukacjà uwra˝liwiajàce na kwestie równoÊci p∏ci)?

• Czy istniejà organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce
w sferze edukacji, które sà szczególnie zainteresowane 
problematykà równoÊci p∏ci (np. stowarzyszenia
na rzecz kszta∏cenia doros∏ych prowadzàce kursy 
komputerowe dla kobiet; organizacje pozarzàdowe 
zajmujàce si´ edukacjà w zakresie ochrony zdrowia,
które chcà w∏àczyç do programów nauczania problem 
ról p∏ciowych i relacji mi´dzy p∏ciami; grupy spo∏eczne
zainteresowane szczególnie wysokim wskaênikiem
ch∏opców przerywajàcych nauk´ w szkole)?

• Czy istniejà parlamentarzystki/parlamentarzyÊci
lub wysocy rangà urz´dnicy/urz´dniczki
w ministerstwie edukacji, którzy sà zainteresowani 
realizacjà programu równoÊci p∏ci w edukacji?

• Czy samorzàdy uczniowskie/studenckie, organizacje 
zrzeszajàce rodziców lub inne podmioty sà 
zainteresowane problemem równoÊci p∏ci?

• Czy w danym resorcie, biurze UNDP lub innych 
instytucjach rzàdowych pracujà specjalistki/specjaliÊci
w dziedzinie problematyki równoÊciowej?

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Dla wielu krajów charakterystyczny jest model, w którym wÊród nauczycieli w szkolnictwie pod-
stawowym przewa˝ajà kobiety, podczas gdy proporcja m´˝czyzn w zawodzie nauczycielskim roÊnie,
im wy˝szy szczebel kszta∏cenia. Kobiety dominujà zw∏aszcza w ˝∏obkach i przedszkolach. Z drugiej
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strony stanowiska kierownicze — np. dyrektorów szkó∏ — cz´sto piastujà m´˝czyêni. W rezultacie
sektor edukacji jest niewspó∏miernie zdominowany przez kobiety, z wyjàtkiem tych stanowisk, które
sà lepiej p∏atne i cieszà si´ wi´kszym presti˝em spo∏ecznym.

RównoÊç strukturalna w zawodzie nauczycielskim jest zatem kwestià zarówno równych szans, jak
i segregacji ze wzgl´du na p∏eç na rynku pracy. Problemy, jakie si´ w zwiàzku z tym pojawiajà, nale˝y
powiàzaç z politykà zatrudnienia i dzia∏aniami na rynku pracy (zob. szerzej w nast´pnym podrozdzia-
le oraz w podrozdziale Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci).

Z drugiej strony jest to tak˝e kwestia stereotypów oraz ról pe∏nionych przez przedstawicieli obu p∏ci.
Na przyk∏ad brak nauczycieli-m´˝czyzn w szkolnictwie podstawowym oznacza brak wzorców ról
m´skich dla dzieci w tym wieku. To z kolei mo˝e wzmacniaç stereotypy zak∏adajàce, ˝e tylko na ko-
bietach spoczywa odpowiedzialnoÊç za wychowanie, uczenie i opiekowanie si´ dzieçmi w okresie ma-
jàcym najwi´ksze znaczenie dla ich rozwoju.

Celem w zakresie równoÊci strukturalnej w edukacji jest zatem:

• promowanie równego udzia∏u kobiet i m´˝czyzn na wszystkich szczeblach edukacji oraz we
wszystkich specjalizacjach zawodu nauczycielskiego.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Brak kobiet na wy˝szych stanowiskach w szkolnictwie (lepiej p∏atnych i cieszàcych
si´ wi´kszym presti˝em) to kwestia równoÊci szans i przeciwdzia∏ania dyskryminacji. JeÊli weêmie si´
pod uwag´ du˝e doÊwiadczenie kobiet w sektorze edukacji, fakt, i˝ niewiele z nich pe∏ni funkcje kie-
rownicze w szkolnictwie, ujawnia prawdopodobny brak sprawiedliwego traktowania.

EfektywnoÊç. Segregacja zawodowa w sektorze edukacji prowadzi do nieefektywnoÊci rynku pracy.
Mniejsza mobilnoÊç kobiet i m´˝czyzn oraz ich ograniczone mo˝liwoÊci wyboru powodujà brak elas-
tycznoÊci w zatrudnieniu. Zw∏aszcza w okresie kryzysu gospodarczego lub transformacji ustrojowej ten
brak elastycznoÊci mo˝e znacznie pog∏´biç dysproporcje p∏ci we wskaênikach bezrobocia.

Na temat segregacji zawodowej zob. szerzej w podrozdziale Praca w Wytycznych w sprawie polityki
równoÊci p∏ci.

Reakcja ∏aƒcuchowa. W wielu krajach nauczyciele zarabiajà znacznie mniej ni˝ pracownicy sektora
prywatnego, a wi´kszoÊç nauczycieli, zw∏aszcza w szkolnictwie podstawowym, stanowià kobiety.
Jednoczesne wyst´powanie tych zjawisk sprawia, ˝e zawód nauczycielski ma niski presti˝ spo∏eczny,
co z kolei obni˝a jakoÊç i wartoÊç ca∏ego sektora.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Lokalny, Równowaga/dysproporcje Badania rynku 
w zawodzie nauczycielskim regionalny, p∏ci w zawodzie pracy

krajowy nauczycielskim (pod warunkiem,
˝e dane dotyczàce
miejsc pracy
w sektorze edukacji 
sà segregowane 
ze wzgl´du na p∏eç)

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Lokalny, Równowaga/dysproporcje Badania rynku
na wysokich stanowiskach regionalny, p∏ci na lepiej p∏atnych pracy
kierowniczych w szkolnictwie krajowy i cieszàcych si´ (pod warunkiem,
(dyrektorzy szkó∏ i instytucji, wi´kszym presti˝em ˝e dane dotyczàce
rektorzy, dziekani) stanowiskach w szkolnictwie miejsc pracy

w sektorze edukacji 
sà segregowane
ze wzgl´du na p∏eç)
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Polityka antydyskryminacyjna oraz polityka na rzecz równych szans. JeÊli kobiety nie majà
dost´pu do najwy˝szych stanowisk kierowniczych z powodu dyskryminacji systemowej ze wzgl´du
na p∏eç, nale˝y temu przeciwdzia∏aç za pomocà polityki andyskryminacyjnej i ustawodawstwa ÊciÊle
po∏àczonego z mechanizmami wdra˝ania. Skuteczna mo˝e byç równie˝ polityka na rzecz równych
szans promujàca kobiety i zach´cajàca je do ubiegania si´ o stanowiska kierownicze (zob. podroz-
dzia∏ Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci).

• Waloryzacja p∏ac w kontekÊcie reformy szkolnictwa. Poniewa˝ w sektorze edukacji segregacja ze
wzgl´du na p∏eç jest cz´Êciowo spowodowana niskimi wynagrodzeniami, rzàdy powinny rozwa˝yç
mo˝liwoÊç waloryzacji p∏ac w zwiàzku z reformà tego sektora w celu podniesienia presti˝u zawodu
nauczycielskiego.

• Ukierunkowana rekrutacja m´˝czyzn. Nale˝y zach´caç m´˝czyzn do wybierania zawodu nauczy-
cielskiego poprzez prowadzenie kampanii spo∏ecznych. Kampanie takie mo˝na organizowaç we
wspó∏pracy na przyk∏ad ze zwiàzkami zawodowymi nauczycieli.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

To, czego i jak si´ uczy w szkole mo˝e albo pog∏´biç powszechne stereotypy p∏ciowe, albo pos∏u˝yç
jako punkt wyjÊcia do ich podwa˝enia i przezwyci´˝enia. Mo˝liwoÊç ta ca∏y czas nie jest dostatecznie
wykorzystywana, sam system szkolny zaÊ znacznie bardziej przyczynia si´ do utrwalania stereotypów
p∏ciowych ni˝ ich zakwestionowania.

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet stwierdzi∏ ostatnio, ˝e szko∏y, programy szkolne
i podr´czniki opierajàce si´ na segregacji p∏ci umacniajà stereotypy p∏ci w wielu krajach Euro-
py Ârodkowo-Wschodniej przechodzàcych transformacj´ ustrojowà61.

Programy nauczania w szko∏ach podstawowych i Êrednich. Na poziomie szko∏y podstawowej
i Êredniej istnieje wiele mo˝liwoÊci formalnego w∏àczenia do programów nauczania nauki o rolach
spo∏eczno-kulturowych i stereotypach p∏ci. Szczególnie pog∏´bionego omówienia ról p∏ciowych i re-
lacji mi´dzy p∏ciami wymagajà nast´pujàce dziedziny:

• edukacja dotyczàca ochrony zdrowia i edukacja seksualna — tj. równoÊç p∏ci w relacjach inter-
personalnych, rodzinie i gospodarstwie domowym oraz przemoc zwiàzana z p∏cià;

• wiedza obywatelska — tj. równoÊç p∏ci w politycznej reprezentacji i partycypacji; spo∏eczeƒstwo
obywatelskie i dzia∏ania organizacji pozarzàdowych na rzecz równoÊci p∏ci;

• edukacja z zakresu praw cz∏owieka — tj. kwestie sprawiedliwoÊci i bezstronnoÊci; przeciwdzia∏anie
dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç i inne przes∏anki.

Równie wa˝ne jest to, aby wszystkie przedmioty by∏y nauczane w sposób uwzgl´dniajàcy perspek-
tyw´ p∏ci kulturowej — inaczej przekaz p∏ynàcy z kursów poÊwi´conych tej problematyce zostanie
podwa˝ony przez sprzeczne komunikaty przekazywane podczas nauczania innych przedmiotów.

Programy nauczania w szko∏ach wy˝szych. W szkolnictwie pomaturalnym — na uniwersytetach
i w innych szko∏ach wy˝szych — coraz powszechniejsze stajà si´ studia w zakresie spo∏eczno-kultu-
rowej to˝samoÊci p∏ci (tzw. gender studies). Oferujà one programy interdyscyplinarne, obejmujàce ta-
kie przedmioty jak literatura, socjologia, psychologia, nauki polityczne, kulturoznawstwo, filozofia oraz
studia na temat zrównowa˝onego rozwoju, które studentom/studentkom zainteresowanym problema-
tykà p∏ci kulturowej stwarzajà mo˝liwoÊç zdobycia specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. W ten spo-
sób mo˝na przygotowaç przysz∏e ekspertki / przysz∏ych ekspertów ds. równouprawnienia do pracy w rzà-
dzie, organizacjach pozarzàdowych i instytutach badawczych.

61 Women in Transition, The MONEE Project, CEE/CIS/Baltics Regional Monitoring Report No. 6, UNICEF, New
York 1999, s. 20.
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Kwestie równoÊci p∏ci mo˝na równie˝ w∏àczyç do innych programów studiów na bardziej tradycyj-
nych wydzia∏ach i kierunkach (np. do programu studiów prawniczych — z zakresu polityki paƒstwo-
wej i administracji publicznej).

Materia∏y dydaktyczne i podr´czniki. Dzia∏ania w zakresie polityki równoÊci p∏ci powinny w tym wy-
padku polegaç na przeanalizowaniu nast´pujàcych kwestii: czy perspektywa równoÊci p∏ci zosta∏a
w∏àczona do wszystkich podr´czników i innych materia∏ów dydaktycznych? Czy kobiety i m´˝czyêni,
dziewcz´ta i ch∏opcy sà zawsze przedstawiani stereotypowo — odgrywajàc role spo∏eczne tradycyj-
nie im przypisywane — czy te˝ uczniom pokazuje si´ równie˝ alternatywne, bardziej egalitarne mo-
dele relacji mi´dzy p∏ciami?

Szkolenie nauczycieli. Sposób pos∏ugiwania si´ przez nauczycieli materia∏ami dydaktycznymi — czy
to na lekcjach matematyki, na zaj´ciach z ochrony zdrowia, czy wiedzy o spo∏eczeƒstwie — mo˝e si´
przyczyniaç do podwa˝ania lub do utrwalania stereotypowych ról p∏ciowych. Na przyk∏ad z badaƒ
przeprowadzonych w Ameryce Pó∏nocnej i w Europie wynika, ˝e uprzedzenia p∏ciowe sà cz´sto pro-
pagowane przez nauczycieli podczas lekcji. Praktyka ta przybiera wiele ró˝nych form — od fawo-
ryzowania ch∏opców na lekcjach matematyki czy przyrody, do utrwalania stereotypów p∏ciowych pod-
czas çwiczeƒ w klasie (polegajàcych na odgrywaniu ról niepracujàcej i zajmujàcej si´ domem matki
oraz pracujàcego zawodowo ojca itp.).

Wià˝e si´ z tym tak˝e sposób traktowania uczniów. Czasami nauczyciele okazujà wi´cej wyrozu-
mia∏oÊci ch∏opcom przy zaliczaniu przedmiotów czy pob∏a˝ajàc ich z∏emu zachowaniu w klasie. W ten
sposób umacnia si´ przes∏anie, ˝e ch∏opcom wolno odreagowywaç agresj´ lub frustracj´, natomiast
dziewcz´tom takie zachowanie nie przystoi. W przypadku obu p∏ci mo˝e to w przysz∏oÊci powodowaç
trudnoÊci w interakcjach spo∏ecznych.

Samorzàdy uczniowskie i zaj´cia dodatkowe. Ârodowisko szkolne jest dla m∏odych ludzi wa˝nym
miejscem socjalizacji i nawiàzywania kontaktów. Wzorce zachowania utrwalone w tym okresie b´dà
replikowane w ˝yciu doros∏ym. W zwiàzku z tym równie˝ zaj´cia pozalekcyjne i dzia∏alnoÊç samo-
rzàdów uczniowskich nale˝y przeanalizowaç z perspektywy równoÊci p∏ci. Czy ch∏opcy i dziewcz´ta
majà równe szanse udzia∏u w zaj´ciach „tradycyjnych” dla ich p∏ci oraz takich, które sà „nietradycyjne”?
Czy samorzàdy uczniowskie przestrzegajà zasad równego udzia∏u i równoÊci p∏ci?

Aby zwalczyç stereotypy p∏ciowe w edukacji, nale˝y dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcych celów:

• wyeliminowanie szkodliwych stereotypów p∏ciowych z materia∏ów dydaktycznych i programów
szkolnych;

• wykorzystanie szans oferowanych przez system edukacji do podwa˝enia tradycyjnych ról i stereo-
typów p∏ciowych oraz przedstawienie modeli alternatywnych, bardziej egalitarnych;

• zidentyfikowanie i wyeliminowanie uprzedzeƒ, które prowadzà do faworyzowania ch∏opców lub
dziewczàt w klasach albo nagradzania bàdê karania zachowania jednej z p∏ci.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

• SprawiedliwoÊç. Sprawiedliwe i równe traktowanie dzieci w klasie uczy je przestrzegania zasady
równoÊci. Z kolei brak sprawiedliwego traktowania utrwala przekonanie, ˝e równoÊç jest zasadà
wy∏àcznie teoretycznà, której nie stosuje si´ w ˝yciu codziennym.

• OdpowiedzialnoÊç. Poniewa˝ edukacja jest w du˝ej cz´Êci finansowana ze Êrodków publicznych,
nauczyciele, personel administracyjny i twórcy polityki edukacyjnej ponoszà odpowiedzialnoÊç
przed rodzicami i spo∏eczeƒstwem za zapewnienie m∏odzie˝y kszta∏cenia o mo˝liwie najlepszej
jakoÊci. W zwiàzku z tym rodzice i inni cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa majà prawo wymagaç, by kwestie
sprawiedliwego traktowania i wyeliminowania stereotypów p∏ciowych by∏y powa˝nie traktowane
przez pedagogów obu p∏ci oraz ˝eby przeznaczano na ten cel odpowiednie zasoby.

• Reakcja ∏aƒcuchowa. Stereotypy p∏ciowe oraz tradycyjne role przypisywane kobietom i m´˝-
czyznom sà dziedziczone z pokolenia na pokolenie, ale rzadko si´ je kwestionuje z uwagi na zwià-
zane z nimi korzyÊci lub bariery dotyczàce rozwoju sprawiedliwego i prosperujàcego spo∏eczeƒstwa.
Takie stereotypy mogà w du˝ym stopniu hamowaç ludzki potencja∏ — ze wzgl´du zarówno na ogra-
niczenia, jakie kobiety i m´˝czyêni sami na siebie nak∏adajà, jak i te, które narzucajà im inne jed-
nostki i spo∏eczeƒstwo.

Ze wzgl´du na te dalekosi´˝ne nast´pstwa zwalczanie stereotypów p∏ciowych w systemie szkolnym
— zarówno na poczàtku edukacji, jak i przez ca∏y okres jej trwania — mo˝e prze∏amaç ten mi´dzypo-
koleniowy cykl.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek kuratoriów Krajowy, Zobowiàzanie sektora JakoÊç tego typu Badanie 
oferujàcych nauczycielom okr´gowy edukacji do zagwarantowania szkoleƒ; w jaki sposób ankietowe
szkolenia uwra˝liwiajàce promowania równoÊci przek∏adajà si´ one
na kwestie równoÊci p∏ci p∏ci podczas lekcji na praktyk´ lekcyjnà

Odsetek nauczycieli Krajowy, Zasi´g szkoleƒ JakoÊç tego typu szkoleƒ; Badania
przeszkolonych w kwestiach okr´gowy uwra˝liwiajàcych na kwestie w jaki sposób przek∏adajà si´ lub ewidencja
równoÊci p∏ci równoÊci p∏ci one na praktyk´ lekcyjnà szkoleƒ

Istnienie programów Krajowy Mo˝liwoÊç wyboru JakoÊç programu Badanie
studiów nad spo∏eczno- przez studentów specjalizacji nauczania harmonogramu
-kulturowà to˝samoÊcià p∏ci w zakresie studiów zaj´ç w szko∏ach
(tzw. gender studies) nad spo∏eczno-kulturowà pomaturalnych
na poziomie pomaturalnym to˝samoÊcià p∏ci

na poziomie pomaturalnym

Proporcja dziewczàt Szko∏a, Równowaga/dysproporcja Ewidencja
i ch∏opców uczestniczàcych okr´g szkolny, p∏ci w dodatkowych zapisów i udzia∏u
w dodatkowych zaj´ciach regionalny, zaj´ciach pozalekcyjnych w dodatkowych
pozalekcyjnych, z podzia∏em krajowy zaj´ciach
na rodzaj dzia∏alnoÊci pozalekcyjnych
(np. sportowe gry zespo∏owe,
zaj´cia artystyczne, literackie)

Istnienie deklaracji politycznej Krajowy Wola polityczna promowania Faktyczna realizacja Przeglàd polityki
(np. w obowiàzujàcej (lub okr´gowy) równoÊci p∏ci tego zobowiàzania edukacyjnej
podstawie programowej), w programach nauczania
˝e równoÊç p∏ci ma byç
promowana w szko∏ach

W przypadku istnienia takiej Krajowy Zobowiàzanie finansowe EfektywnoÊç Przeglàd bud˝etu
deklaracji politycznej (lub okr´gowy) do realizacji planowanej poniesionych
przeznaczenie Êrodków polityki (cz´sto opracowuje si´ wydatków
w bud˝ecie na likwidacj´ takà polityk´, ale nie przeznacza
stereotypów p∏ciowych ˝adnych funduszy na jej
w szkole wdra˝anie)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Podstawy programowe i materia∏y metodologiczne. Osoby tworzàce polityk´ powinny zadbaç o to,
aby równoÊç p∏ci zosta∏a w∏àczona do programów nauczania w szko∏ach podstawowych i Êrednich.
Nast´pnym krokiem powinno byç stworzenie podstaw programowych i materia∏ów metodologicz-
nych u∏atwiajàcych nauczycielom w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do prowadzonych lekcji.

Nale˝y równie˝ opracowaç podstawy programowe i materia∏y metodologiczne uwzgl´dniajàce pers-
pektyw´ równoÊci p∏ci, które zostanà w∏àczone do programów nauczania w szko∏ach kszta∏càcych
przysz∏ych nauczycieli.

• Wspó∏praca z w∏adzami lokalnymi i zarzàdami szkó∏. Choç to politycy szczebla krajowego majà
obowiàzek opracowania polityki oÊwiatowej oraz wytycznych dla programów szkolnych, ich wdra-
˝anie b´dzie si´ odbywa∏o w szko∏ach i w okr´gach szkolnych. W zwiàzku z tym jest istotne, aby
w∏adze szkolne i urz´dnicy samorzàdowi odpowiedzialni za edukacj´ zostali przeszkoleni w kwes-
tiach równoÊci p∏ci i otrzymali pomoc przy realizacji inicjatyw w∏àczania tej problematyki do g∏ów-
nego nurtu polityki edukacyjnej.

• Przeglàd i ocena podr´czników szkolnych. Nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià podr´czników szkol-
nych i innych materia∏ów dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji (najlepiej, gdyby zrobili to
eksperci/ekspertki ds. równouprawnienia lub osoby majàce wystarczajàce przeszkolenie w tej dzie-
dzinie) i zwróciç uwag´ na role p∏ciowe oraz stereotypy utrwalajàce nierównoÊci. Nast´pnie trzeba
sformu∏owaç zalecenia i wskazówki dotyczàce koniecznych poprawek.
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• Seminaria metodyczne dla nauczycieli. Choç optymalnym rozwiàzaniem by∏oby, gdyby nauczyciele
otrzymali przeszkolenie w kwestiach równoÊci p∏ci jeszcze w czasie studiów, póêniejsze szkolenia
metodyczne (seminaria, konferencje) mogà byç taƒszym Êrodkiem likwidowania tej luki.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Rodzice (albo opiekunowie) odgrywajà wa˝nà rol´ w edukacji swoich dzieci. Ich zaanga˝owanie
przybiera ró˝ne formy: pomagajà dzieciom w przygotowaniu si´ do klasówek i odrabianiu lekcji, po-
magajà dokonaç wyboru specjalizacji, biorà udzia∏ w pracach komitetu rodzicielskiego lub rady szko-
∏y. Dlatego równie˝ rodzice powinni otrzymywaç wsparcie i wskazówki w sprawie wzmacniania rów-
noÊci p∏ci w sektorze edukacji.

Nauczyciele/nauczycielki odgrywajà wa˝nà rol´, poÊredniczàc mi´dzy rodzicami a szko∏à i u∏atwiajàc
im zaanga˝owanie si´ w edukacj´ dzieci. Warto na przyk∏ad zastanowiç si´ nad komunikatami, które
nauczycielki/nauczyciele przekazujà rodzicom i dzieciom, a które bezwiednie mogà utrwalaç stereo-
typy p∏ciowe w ˝yciu rodzinnym: z którym z rodziców nauczyciele/nauczycielki si´ kontaktujà, kiedy
chcà omówiç post´py w nauce lub zachowanie dziecka? Którego z rodziców zaprasza si´ na uro-
czystoÊci szkolne? Z którym z rodziców si´ kontaktujà, kiedy dziecko si´ rozchoruje lub zrani w szko-
le? Cz´sto przyjmuje si´ odgórne za∏o˝enie, ˝e tylko matki anga˝ujà si´ w ˝ycie szkolne i wycho-
wanie dziecka. Nauczyciele mogà natomiast utrwalaç to przekonanie, wy∏àczajàc ojców — formalnie
lub nieformalnie — z dialogu mi´dzy szko∏à a rodzicami.

Celem jest zatem:

• promowanie równego udzia∏u obojga rodziców we wszystkich aspektach edukacji dzieci.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

Reakcja ∏aƒcuchowa. OdpowiedzialnoÊç rodziców za edukacj´ dzieci jest wa˝nym aspektem pracy
niezarobkowej. Z ró˝nych powodów — obejmujàcych m.in. wi´kszà efektywnoÊç, lepszà jakoÊç ˝ycia
i redukcj´ ubóstwa — wa˝ne jest osiàgni´cie wi´kszej równowagi w podziale pracy niezarobkowej
mi´dzy kobiety i m´˝czyzn. Pedagodzy mogà si´ okazaç pomocni, zach´cajàc ojców do wi´kszego
uczestnictwa. Na temat znaczenia pracy niezarobkowej zob. szerzej w podrozdziale Makroekonomia
i praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Okr´gowy, Równowaga/dysproporcja Dysproporcja p∏ci Protoko∏y 
b´dàcych cz∏onkiniami/ regionalny, p∏ci w formalnym w nieformalnym zarzàdów szkó∏
/cz∏onkami zarzàdów krajowy zaanga˝owaniu si´ rodziców anga˝owaniu si´ rodziców
szkó∏, stowarzyszeƒ w zarzàdzanie edukacjà w edukacj´ dzieci
rodziców

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Poziom szko∏y, Równowaga/dysproporcja Przyczyny dysproporcji Protoko∏y
wÊród rodziców bioràcych okr´gowy, p∏ci w zaanga˝owaniu si´ p∏ci; podzia∏u nauczycieli
udzia∏ w zebraniach regionalny, rodziców w formalny dialog rodzicielskiego
rodziców i nauczycieli krajowy mi´dzy rodzicami zaanga˝owania w domu

a nauczycielami

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Wytyczne i szkolenia dla nauczycielek/nauczycieli. Nauczycielkom/nauczycielom mo˝na przeka-
zywaç wytyczne opracowane przez zarzàdy szkolne lub ministerstwo edukacji (byç mo˝e we wspó∏-
pracy z innymi podmiotami), zawierajàce informacje na temat znaczenia zaanga˝owania ojców
w edukacj´ dzieci oraz praktyczne wskazówki, w jaki sposób to osiàgnàç. Programy szkoleƒ dla nau-
czycieli/nauczycielek, majàce na celu uwra˝liwienie na kwestie równoÊci p∏ci, mogà równie˝ obej-
mowaç dialog mi´dzy rodzicami a szko∏à jako jeden z elementów, który nale˝y wziàç pod uwag´.
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Poniewa˝ biologia i fizjologia sà jednymi z niewielu sfer, w których kobiety i m´˝czyêni niezbicie
si´ ró˝nià, polityka oraz programy w zakresie ochrony zdrowia stanowià punkty wyjÊcia dla w∏à-
czania perspektywy równoÊci p∏ci.

Zdrowie to nie tylko brak choroby fizycznej i kwestia funkcjonowania organów cia∏a — oznacza
ono holistyczny stan dobrostanu. Na ów stan du˝y wp∏yw wywierajà czynniki psychologiczne
i spo∏eczne. Dlatego analizujàc dziedziny zwiàzane ze zdrowiem, nale˝y si´ koncentrowaç nie
tylko na organizmach kobiet i m´˝czyzn, ale tak˝e na instytucjach, tradycjach i postawach, któ-
re odgrywajà zasadniczà rol´ w okreÊleniu jakoÊci opieki i pierwotnych przyczyn s∏abego stanu
zdrowia. Poniewa˝ wiele z tych instytucji i czynników opiera si´ na odgórnie przyj´tym za∏o˝eniu
o zró˝nicowanych rolach kobiet i m´˝czyzn w spo∏eczeƒstwie, kluczowe znaczenie ma w tym wy-
padku perspektywa równoÊci p∏ci.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wskaênik Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia jest jednà z niewielu powszechnie dost´pnych danych statys-
tycznych, w której zastosowany zosta∏ podzia∏ ze wzgl´du na p∏eç. P∏eç odgrywa w tym wypadku
istotnà rol´ i jest nierozerwalnie zwiàzana ze Êrednià d∏ugoÊcià ˝ycia. Na ca∏ym Êwiecie kobiety na
ogó∏ ˝yjà d∏u˝ej ni˝ m´˝czyêni, natomiast w Europie Wschodniej utrzymuje si´ najwy˝sza na Êwiecie
ró˝nica w Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia kobiet i m´˝czyzn. 

Niska Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia m´˝czyzn jest spowodowana m.in. przez nast´pujàce przyczyny:

• Êmierç na skutek konfliktów zbrojnych i przemocy ulicznej;

• wysokie wskaêniki ÊmiertelnoÊci w wypadkach, zw∏aszcza drogowych;

• ryzyko zawodowe i wypadki przy pracy;

• wysokie wskaêniki samobójstw;

• Êmierç na skutek choroby alkoholowej.

Poniewa˝ biologia mo˝e w tym wypadku odgrywaç pewnà rol´62, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e na Êrednià
d∏ugoÊç ˝ycia m´˝czyzn wywierajà wp∏yw zró˝nicowane warunki Êrodowiskowe, w których funkcjonujà
kobiety i m´˝czyêni, oraz odmienne sposoby radzenia sobie z problemami — wszystko to ma zwiàzek ze
spo∏eczno-ekonomicznymi rolami p∏ciowymi, które kobiety i m´˝czyêni podejmujà w ciàgu ca∏ego ˝ycia.

Celem badania Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia z perspektywy p∏ci kulturowej jest uzyskanie wiedzy na temat
ró˝nic mi´dzy p∏ciami w zakresie zdrowia i dobrostanu spo∏eczeƒstwa. Ostatecznym celem jest w tym
wypadku:

• zlikwidowanie dysproporcji mi´dzy Êrednià d∏ugoÊcià ˝ycia kobiet i m´˝czyzn poprzez maksy-
malne wyd∏u˝enie ˝ycia, dzi´ki czemu i kobiety, i m´˝czyêni b´dà si´ mogli cieszyç zdrowym oraz
produktywnym ˝yciem.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Prawo do ˝ycia jest podstawowym prawem cz∏owieka. W zwiàzku z tym imperaty-
wem praw cz∏owieka jest zwalczanie czynników, które systematycznie odmawiajà jednej z p∏ci prawa
do pe∏nego korzystania z ˝ycia w dobrym stanie zdrowia. 

EfektywnoÊç. Korzystna sytuacja demograficzna wymaga zrównowa˝onych proporcji mi´dzy liczbà
kobiet i m´˝czyzn. W krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà niska Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia
m´˝czyzn jest w du˝ej mierze spowodowana zgonami z przyczyn nienaturalnych w wieku produkcyj-
nym. W oczywisty sposób wp∏ywa to na produktywnoÊç si∏y roboczej, a tym samym rozwój ca∏ego
spo∏eczeƒstwa.

62 Badania wykaza∏y, ˝e pod wzgl´dem d∏ugoÊci ˝ycia biologia nieco korzystniej traktuje kobiety (World Bank Con-
sultation Draft, op. cit., rozdzia∏ 1, s. 10).
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JakoÊç ˝ycia. Wysokie wskaêniki ÊmiertelnoÊci m´˝czyzn w wieku produkcyjnym majà wp∏yw nie tyl-
ko na sytuacj´ m´˝czyzn, ale tak˝e kobiet i ich rodzin. Na przyk∏ad wskaêniki ubóstwa wÊród wdów
w wieku emerytalnym sà na ogó∏ bardzo wysokie, poniewa˝ kobiety te nie sà w stanie pokryç pod-
stawowych kosztów wynajmu mieszkania i zap∏aciç Êwiadczeƒ ze swej emerytury. Warunki ˝ycia
rodzin z dzieçmi te˝ si´ w istotny sposób pogorszà, zw∏aszcza jeÊli m´˝czyzna by∏ g∏ównym ˝ywi-
cielem rodziny (w tym wypadku czynnikiem odgrywajàcym rol´ jest tak˝e gorsze po∏o˝enie kobiet na
rynku pracy).

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Dysproporcja mi´dzy Êrednià Krajowy Ró˝nice mi´dzy Êrednià Powody dysproporcji Statystyki
d∏ugoÊcià ˝ycia kobiet d∏ugoÊcià ˝ycia kobiet mi´dzy p∏ciami. Ró˝nice demograficzne
i m´˝czyzn i m´˝czyzn w Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia 

konkretnych grup kobiet
i m´˝czyzn (m∏odzi i starzy,
mieszkaƒcy miast i wsi,
grupy etniczne itd.).
Dane powinny byç
segregowane w taki sposób,
by dostarczyç bardziej
szczegó∏owych informacji

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Wp∏ywanie na wskaêniki ÊmiertelnoÊci to proces d∏ugofalowy, a skutki jakiejkolwiek polityki czy
przedsi´wzi´ç podj´tych w celu zmniejszenia ÊmiertelnoÊci m´˝czyzn stanà si´ dostrzegalne dopiero
po d∏ugim czasie. Zapewnienie m´˝czyznom wysokiej jakoÊci ochrony zdrowia fizycznego i psychicz-
nego, profilaktyka zdrowotna do nich skierowana oraz ograniczenie ryzyka (tj. likwidacja ryzyka zawo-
dowego, zmniejszenie ÊmiertelnoÊci w wypadkach drogowych) to kierunki, w których powinna zmie-
rzaç polityka majàca si´ zajàç tym problemem.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Okresowe wy∏àczenie z ˝ycia to liczba lat, jakà jednostka utraci z powodu z∏ego stanu zdrowia lub
niepe∏nosprawnoÊci. O ile dziesi´ç g∏ównych przyczyn tej okresowej niezdolnoÊci jest bardzo podob-
nych u ch∏opców i dziewczàt poni˝ej 5. roku ˝ycia, o tyle znaczàce ró˝nice pojawiajà si´ u kobiet
i m´˝czyzn w wieku 15–44 lat63. Oznacza to, ˝e p∏eç odgrywa bardzo wa˝nà rol´ w przypadku stanu
zdrowia. Przy analizie czynników determinujàcych zachorowalnoÊç p∏eç pojawia si´ nieustannie jako
istotny czynnik.

• Determinanty biologiczne i fizjologiczne. Niektóre choroby dotykajà wy∏àcznie kobiety lub tylko
m´˝czyzn (jak np. choroby organów p∏ciowych, rak piersi czy rak jàder). Inne — nieproporcjonalnie
cz´Êciej wyst´pujà u kobiet lub u m´˝czyzn z powodu czynników biologicznych i fizjologicznych
(np. osteoporoza czy choroby uk∏adu krà˝enia)64.

• Determinanty spo∏eczno-kulturowe. Inne dysproporcje mi´dzy p∏ciami w wyst´powaniu chorób
uwarunkowane sà czynnikami spo∏ecznymi bàdê kulturowymi, które powodujà, ˝e kobiety lub m´˝-
czyêni stajà si´ bardziej podatni na danà chorob´. Na przyk∏ad wysokie wskaêniki alkoholizmu
wÊród m´˝czyzn, spowodowane czynnikami spo∏ecznymi, mogà prowadziç do wi´kszej cz´stotli-
woÊci wyst´powania marskoÊci wàtroby. Zmieniajàce si´ role spo∏eczne kobiet i m´˝czyzn majà
wp∏yw równie˝ na ich zdrowie: np. drastyczny wzrost palenia tytoniu wÊród kobiet na ca∏ym Êwiecie,
a zw∏aszcza m∏odych kobiet, powinien byç powodem do niepokoju dla osób kszta∏tujàcych polityk´
w dziedzinie zdrowia.

63 Ibidem, s. 13.
64 Zmiany hormonalne w okresie menopauzy dwu-, a nawet trzykrotnie zwi´kszajà u kobiet ryzyko choroby wieƒ-

cowej i powodujà osteoporoz´, na którà zapada oko∏o 10% kobiet na ca∏ym Êwiecie. Reproductive Health
Outlook 2000 (http://www.rho.org).
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• Determinanty ekonomiczne. Na wyst´powanie chorób mogà równie˝ wp∏ywaç czynniki ekono-
miczne i zasi´g ubóstwa. Poniewa˝ kobiety sà cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni zagro˝one ubóstwem, mo˝e
to mieç niekorzystny wp∏yw na ich zdrowie i prowadziç do wy˝szych wskaêników zachorowalnoÊci.

• Determinanty Êrodowiskowe. Podzia∏ ze wzgl´du na p∏eç spo∏ecznych ról i obowiàzków oznacza
cz´sto, ˝e kobiety i m´˝czyêni sp´dzajà wi´kszà cz´Êç ˝ycia osobistego i zawodowego w od-
miennych Êrodowiskach — co mo˝e oznaczaç, ˝e sà nara˝eni na zró˝nicowane czynniki ryzyka.
Na przyk∏ad kobiety, które wi´kszoÊç czasu sp´dzajà w niew∏aÊciwie wietrzonej kuchni, gdzie g∏ów-
nym êród∏em energii jest gaz lub drewno, majà problemy z drogami oddechowymi. Z kolei m´˝-
czyêni sà na ogó∏ bardziej nara˝eni na dzia∏anie czynników rakotwórczych w miejscu pracy65.

• Determinanty systemowe. Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e m´˝czyêni znacznie rzadziej korzystajà
z profilaktyki zdrowotnej. Utrudniony dost´p do Êwiadczeƒ profilaktycznych (zob. podrozdzia∏ Re-
forma s∏u˝by zdrowia w niniejszej cz´Êci) mo˝e stanowiç barier´ utrudniajàcà postawienie wczes-
nej diagnozy i leczenie choroby, co z kolei b´dzie prowadzi∏o do wy˝szych wskaêników zacho-
rowalnoÊci — w tym wypadku wÊród m´˝czyzn.

• Czynniki wspó∏wyst´pujàce. Na zachorowalnoÊç cz´sto wp∏ywa jednoczeÊnie kilka czynników
spoÊród wy˝ej wymienionych. Na przyk∏ad ró˝nice mi´dzy p∏ciami przy zachorowalnoÊci na HIV/
/AIDS uwarunkowane sà czynnikami fizjologicznymi, spo∏eczno-kulturowymi i ekonomicznymi66.
Kobiety — na skutek po∏àczenia czynników fizjologicznych i spo∏ecznych — sà znacznie cz´Êciej ni˝
m´˝czyêni okresowo wy∏àczane z ˝ycia z powodu chorób przenoszonych drogà p∏ciowà67.

Choroby psychiczne i depresje — które w jednakowym stopniu stanowià powa˝ny problem dla ko-
biet i m´˝czyzn — mogà wynikaç z wielu ró˝nych przyczyn, takich jak np. predyspozycje genetyczne
oraz czynniki Êrodowiskowe i spo∏eczne. Z powodu dominujàcych stereotypów m´skoÊci m´˝czyêni
mogà nie chcieç szukaç profesjonalnej pomocy psychologicznej w przypadku depresji czy stanów l´-
kowych, zamiast tego zwracajàc si´ ku antyspo∏ecznym mechanizmom radzenia sobie z problemami
— popadajàc w alkoholizm czy podejmujàc próby samobójcze. Wi´ksza zapadalnoÊç na choroby
psychiczne mo˝e byç spowodowana przez takie czynniki spo∏eczne i ekonomiczne jak przemoc, urba-
nizacja oraz zerwanie z tradycjà i podwa˝enie tradycyjnych ról rodzinnych68.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcych celów:

• segregowanie wed∏ug p∏ci wszystkich danych dotyczàcych wyst´powania chorób;

• analiza czynników chorobotwórczych z perspektywy równoÊci p∏ci;

• rozwój programów profilaktyki i opieki zdrowotnej, uwzgl´dniajàcych kwestie równoÊci p∏ci oraz
dà˝àcych do wyeliminowania barier, które powodujà, ˝e jedna z p∏ci staje si´ bardziej podatna na
pewne choroby.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Podstawowym prawem ka˝dego cz∏owieka jest prawo do ˝ycia w zdrowiu i dobro-
bycie. Choç niektóre problemy zdrowotne sà nie do unikni´cia, obowiàzkiem wszystkich paƒstw,
wynikajàcym z praw cz∏owieka, jest przedsi´wzi´cie dzia∏aƒ majàcych na celu wyeliminowanie barier
przeszkadzajàcych w osiàgni´ciu mo˝liwie najlepszego stanu zdrowia. Poniewa˝ êród∏em wielu barier
sà spo∏eczno-kulturowe role p∏ciowe i ró˝nice mi´dzy p∏ciami, rzàdy majà obowiàzek uwzgl´dnienia
tych kwestii.

EfektywnoÊç i jakoÊç ˝ycia. Zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni sà przez znacznà cz´Êç ˝ycia okreso-
wo z niego wy∏àczeni na skutek chorób majàcych zwiàzek z p∏cià. Straty te mo˝na ograniczyç lub
zupe∏nie je wyeliminowaç, jeÊli podejmie si´ odpowiednie dzia∏ania w tym kierunku. Co wi´cej, je˝eli
nie weêmie si´ pod uwag´ determinantów zwiàzanych z p∏cià kulturowà, polityka promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej nie b´dzie tak efektywna, jak mog∏aby byç, gdyby czynniki te uwzgl´dniono.

65 Dane Âwiatowej Organizacji Zdrowia z 1998 roku, cytowane w: World Bank Consultative Draft, op. cit., s. 13.
66 Organy rozrodcze kobiet sà bardziej podatne na przenoszenie HIV drogà p∏ciowà, natomiast czynniki spo∏ecz-

no-kulturowe powodujà, ˝e kobiety cz´sto majà mniejszà kontrol´ nad wyborem partnerów czy u˝yciem
zabezpieczeƒ przed HIV. Z kolei praca kobiet w komercyjnym sektorze us∏ug seksualnych, powodujàca wi´ksze
ryzyko zaka˝eniem wirusem HIV, wià˝e si´ cz´sto z czynnikami ekonomicznymi.

67 World Bank Consultative Draft, op. cit.
68 Ibidem.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Ró˝nice w wyst´powaniu Krajowy PodkreÊla ró˝nice mi´dzy Nie wskazuje przyczyn, Urzàd statystyki
chorób wÊród kobiet p∏ciami w wyst´powaniu które decydujà o tym, medycznej
i m´˝czyzn (na 100 tys.), np.: chorób ˝e na okreÊlone choroby
– choroby wieƒcowe; cz´Êciej zapadajà 
– choroby nowotworowe; przedstawiciele jednej
– HIV; z p∏ci
– depresje

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Badania i przedstawianie danych z podzia∏em na p∏eç. Poniewa˝ jest ma∏o prawdopodobne, ˝e
statystyki ujawnià przyczyny ró˝nic mi´dzy p∏ciami w wyst´powaniu chorób, wa˝ne jest podj´cie
pog∏´bionych badaƒ, które pomogà okreÊliç determinanty takiego zró˝nicowania. Przeprowadzono
ju˝ wiele badaƒ przyczyn problemów zdrowotnych — dane te trzeba segregowaç z podzia∏em na
p∏eç, a przy ich analizie nale˝y uwzgl´dniç perspektyw´ równoÊci p∏ci.

• Ukierunkowane badania przesiewowe. Polityka w zakresie ochrony zdrowia powinna obejmowaç
badania przesiewowe kobiet i m´˝czyzn — ich zakres trzeba okreÊliç na podstawie wczeÊniej ze-
branych danych podzielonych ze wzgl´du na p∏eç. Na szczególne zainteresowanie zas∏ugujà bada-
nia dotyczàce cz´sto spotykanych chorób psychicznych, takich jak depresje czy stany l´kowe. Po ba-
daniach nale˝y zastosowaç odpowiednie leczenie lub skierowaç pacjentów do opieki specjalistycznej.

• Komunikaty na temat zdrowia publicznego. W przypadku chorób, którym mo˝na zapobiegaç,
informacje z dziedziny zdrowia publicznego powinny byç w∏aÊciwie adresowane do kobiet i m´˝-
czyzn, przy czym trzeba mieç na uwadze, ˝e przedstawiciele obu p∏ci mogà mieç zaufanie do innych
autorytetów medialnych, otrzymywaç informacje z ró˝nych mediów, oglàdaç telewizj´ i s∏uchaç
radia o ró˝nych porach dnia.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Zdrowie reprodukcyjne (reproductive health) mo˝na zdefiniowaç jako „stan pe∏nego dobrostanu w as-
pekcie fizycznym, psychicznym i spo∏ecznym, a nie wy∏àcznie brak choroby lub niedomagaƒ, we
wszystkich sprawach zwiàzanych z uk∏adem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami”69. Wià˝e si´
z nim prawo do podejmowania decyzji w sprawie planowania rodziny, a tak˝e kwestie zwiàzane z ˝y-
ciem seksualnym. Poniewa˝ zdrowie reprodukcyjne i seksualne cz´sto uwa˝a si´ za „sprawy kobie-
ce”, perspektywa p∏ci kulturowej rzadko jest w∏àczana do polityki i planowania. Spo∏eczno-kulturowe
role p∏ciowe i relacje mi´dzy p∏ciami sà nieod∏àcznym elementem zdrowia reprodukcyjnego i seksu-
alnoÊci, które mo˝na analizowaç i rozpatrywaç w kilku kontekstach.

Role seksualne i spo∏eczno-kulturowe role p∏ciowe. Spo∏ecznie akceptowane role p∏ciowe cz´sto
przypisujà m´˝czyznom g∏ównà rol´ w podejmowaniu decyzji w sprawach seksu i zdrowia reproduk-
cyjnego, kobietom natomiast odmawiajà mo˝liwoÊci niewyra˝enia zgody na wspó∏˝ycie lub negocjo-
wania u˝ycia prezerwatywy. W rezultacie kobiety cz´sto nie sà w stanie ochroniç si´ przed niechcianà
cià˝à czy chorobami przenoszonymi drogà p∏ciowà i ich negatywnymi skutkami zdrowotnymi70. Po-
nadto powszechne spo∏eczno-kulturowe m´skie role p∏ciowe mogà sk∏aniaç m´˝czyzn do nieu˝y-
wania prezerwatyw bàdê do nieszukania pomocy lekarskiej w celu profilaktyki zdrowotnej lub lecze-
nia. Wywiera to wp∏yw nie tylko na ich zdrowie, ale tak˝e na zdrowie ich partnerek.

69 Program dzia∏ania (Program of Action), dokument koƒcowy Mi´dzynarodowej Konferencji na rzecz LudnoÊci i Roz-
woju, Kair 1994, rozdzia∏ VII: Prawa reprodukcyjne i zdrowie reprodukcyjne. Fragmenty w polskim t∏umaczeniu
Aleksandry Solik w: Prawa kobiet w dokumentach ONZ, OÊrodek Informacji Ârodowisk Kobiecych OÂKa, War-
szawa 1998.

70 Reproductive Health Outlook, op. cit. 
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Zdrowie macierzyƒskie i zdrowie kobiet. Bezpieczne macierzyƒstwo powinno byç najwy˝szym
priorytetem w systemie opieki zdrowotnej: przysz∏e matki powinny mieç zapewnionà wysokiej jakoÊci
opiek´, obejmujàcà dost´p do poradnictwa na temat bezpiecznych, zdrowych zachowaƒ i poradnict-
wa psychologicznego, wyboru sposobu porodu oraz podstawowà opiek´ po∏o˝niczà w przypadku
komplikacji w czasie cià˝y i porodu. JednoczeÊnie kobiety powinny byç przede wszystkim trakto-
wane jako kobiety, a nie inkubatory czy potencjalne inkubatory przysz∏ych pokoleƒ. Kobiety, które nie
mogà albo nie chcà mieç dzieci powinny mieç zapewnionà opiek´ takiej samej wysokiej jakoÊci i dos-
t´p do us∏ug z zakresu zdrowia seksualnego, ponadto muszà mieç zapewnionà swobod´ w podej-
mowaniu decyzji w sprawach w∏asnej p∏odnoÊci. Kobiety muszà mieç zagwarantowanà opiek´ wysokiej
jakoÊci przez ca∏e ˝ycie, a nie tylko w wieku rozrodczym.

Zdrowie m´˝czyzn. Zdrowie seksualne m´˝czyzn i ich zdrowie jako ojców jest na ogó∏ zaniedbywane
przez system opieki zdrowotnej dotyczàcy rozrodczoÊci. Pomija si´ je cz´sto jako czynnik niep∏odnoÊci
par lub z∏ego stanu zdrowia reprodukcyjnego kobiet (niech´ç m´˝czyzn do poddawania si´ bada-
niom wykrywajàcym niep∏odnoÊç lub choroby przenoszone drogà p∏ciowà wià˝e si´ zapewne z domi-
nujàcym modelem m´skiej to˝samoÊci p∏ciowej). M´˝czyêni tak˝e potrzebujà uwagi — majà swoje
specyficzne potrzeby zdrowotne i równie˝ ich zdrowie w ciàgu ca∏ego ˝ycia powinno byç traktowane
priorytetowo przez system opieki zdrowotnej.

M∏odzi ludzie. Wi´kszoÊç kobiet i m´˝czyzn rozpoczyna ˝ycie seksualne w okresie dojrzewania71.
Podobnie jak doroÊli, m∏odzi ludzie równie˝ majà prawo do informacji na temat swojego zdrowia re-
produkcyjnego i seksualnego oraz do poradnictwa (tak˝e w zakresie antykoncepcji) i opieki wysokiej
jakoÊci. M∏odzi ludzie spotykajà si´ z dyskryminacjà w systemie opieki zdrowotnej, polegajàcà m.in.
na naruszeniu ich prawa do poufnoÊci oraz braku dost´pu do odpowiednich informacji i us∏ug. Ich
zdrowie seksualne jest w du˝ym stopniu zdeterminowane przez spo∏eczno-kulturowe role p∏ciowe, co
mo˝e prowadziç do niechcianych stosunków seksualnych, przemocy, niechcianej cià˝y oraz chorób
przenoszonych drogà p∏ciowà.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcego celu:

• zapewnienie, aby zdrowie reprodukcyjne i seksualne nie by∏o marginalizowane jako „kwestia ko-
bieca” poprzez zagwarantowanie kobietom i m´˝czyznom pe∏nego dost´pu do informacji oraz
us∏ug medycznych w ciàgu ca∏ego ich ˝ycia;

Celem ostatecznym jest:

• osiàgni´cie przez wszystkie kobiety i m´˝czyzn zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego najwy˝-
szej jakoÊci oraz zagwarantowanie pe∏nej realizacji ich praw reprodukcyjnych i seksualnych.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Kobiety i m´˝czyêni, bez wzgl´du na wiek, majà prawo do informacji i us∏ug najwy˝-
szej jakoÊci w zakresie ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Pomini´cie perspektywy p∏ci
kulturowej w takich informacjach i us∏ugach oznacza, ˝e b´dà one niedostateczne i ni˝szej jakoÊci.

EfektywnoÊç. Zainwestowanie w odpowiedni system informacji oraz profilaktyk´ w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego i seksualnego kobiet i m´˝czyzn pomo˝e uniknàç wysokich kosztów leczenia i po-
mocy w nag∏ych wypadkach. Wi´kszoÊç dzia∏aƒ promujàcych zdrowie oraz prawa reprodukcyjne
i seksualne charakteryzuje si´ niskimi kosztami i wysokà efektywnoÊcià72.

JakoÊç ˝ycia. Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e nastolatki, które majà zagwarantowany dost´p do w∏aÊciwej
informacji i us∏ug, póêniej rozpoczynajà wspó∏˝ycie seksualne oraz majà mniej partnerów; istnieje
równie˝ mniejsze prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà podejmowa∏y ryzykowne zachowania seksualne,
zajdà w niechcianà cià˝´ lub zara˝à si´ chorobami przenoszonymi drogà p∏ciowà73. ˚eby ten pozytyw-
ny wp∏yw by∏ jak najwi´kszy, konieczne jest uwzgl´dnienie perspektywy równoÊci p∏ci w dzia∏aniach in-
formacyjnych i przy Êwiadczeniu us∏ug.

Z∏y stan zdrowia matek ma równie˝ katastrofalne skutki dla ich dzieci — nie tylko podczas cià˝y, ale tak-
˝e w okresie niemowl´cym.

71 Briefing Card on Adolescent Sexual and Reproductive Health, Family Care International, New York 2000.
72 Briefing Card on the Life Cycle Approach, Family Care International, New York 2000.
73 Briefing Card on Adolescent…, op. cit.
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Bezpieczna aborcja. Je˝eli bezpieczna aborcja jest niezgodna z prawem, ograniczona lub niedos-
t´pna, aborcja dokonana w warunkach nielegalnych nara˝a kobiety na ryzyko trwa∏ego okaleczenia
bàdê Êmierci. Zagwarantowanie kobietom prawa i dost´pu do bezpiecznej aborcji to kwestia spra-
wiedliwoÊci, efektywnoÊci oraz jakoÊci ˝ycia.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Istnienie wszechstronnej Krajowy Zobowiàzanie rzàdów JakoÊç takiej polityki Przeglàd polityki
polityki krajowej w zakresie do uwzgl´dnienia w polityce i jej realizacja
zdrowia reprodukcyjnego kwestii zdrowia 
i seksualnego, uwzgl´dniajàcej reprodukcyjnego i seksualnego 
potrzeby kobiet i m´˝czyzn oraz uznania roli obu p∏ci

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Ró˝nice mi´dzy p∏ciami Statystyki 
zaka˝onych: pod wzgl´dem zapadalnoÊci medyczne
– HIV; na te choroby
– syfilisem; (du˝e zró˝nicowanie powinno 
– innymi chorobami byç sygna∏em, ˝e w programach

przenoszonymi drogà profilaktyki nie przyj´to podejÊcia
p∏ciowà uwzgl´dniajàcego kwestie

równoÊci p∏ci)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Rozszerzenie poj´cia „zdrowie matki i dziecka”. Nale˝y dokonaç przeglàdu polityki, aby zapew-
niç, ˝eby dzia∏ania z zakresu „opieki zdrowotnej nad matkà i dzieckiem” nie by∏y podejmowane
kosztem szerszego podejÊcia do zdrowia reprodukcyjnego, uwzgl´dniajàcego równie˝ ojców. Roz-
szerzenie poj´cia „zdrowie matki i dziecka” na „zdrowie reprodukcyjne” pozwoli uwzgl´dniç tak˝e
zdrowie ojców jako wa˝ny czynnik, a jednoczeÊnie zach´ci m´˝czyzn do wi´kszego zainteresowania
si´ w∏asnym zdrowiem jako potencjalnych ojców i opiekunów.

Taki przeglàd powinien równie˝ zweryfikowaç, czy wszystkie aspekty ˝ycia kobiet sà odpowiednio
uwzgl´dniane w polityce zdrowia publicznego, tak aby ich zdrowie nie by∏o oceniane tylko jako zdro-
wie macierzyƒskie.

• Wyeliminowanie barier w ustawodawstwie i polityce utrudniajàcych pe∏ne korzystanie z praw
reprodukcyjnych. W wielu krajach istniejà ograniczenia korzystania przez kobiety z prawa do swo-
bodnego i Êwiadomego podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczàcych ich zdrowia
reprodukcyjnego i seksualnego (np. ograniczenia w zakresie prawa do bezpiecznej aborcji czy
dost´pu do niektórych metod zapobiegania cià˝y). Zw∏aszcza m∏odzi ludzie napotykajà bariery do-
tyczàce ich praw reprodukcyjnych. Nale˝y podjàç dzia∏ania majàce na celu zagwarantowanie pe∏-
nej realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych. Dzia∏ania te obejmujà:

– przeglàd polityki i ustawodawstwa w celu zidentyfikowania wszelkich barier utrudniajàcych pe∏ne
korzystanie z praw reprodukcyjnych i seksualnych;

– likwidacj´ wszelkich barier w zakresie tych praw (poprzez nowelizacj´ ustawodawstwa lub wpro-
wadzenie koniecznych zmian w polityce).

• Edukacja m∏odzie˝y ukierunkowana na nauk´ umiej´tnoÊci ˝yciowych. Dostarczanie prostych
informacji nie zapewni m∏odym ludziom niezb´dnych umiej´tnoÊci, by w pe∏ni korzystaç ze zdrowia
reprodukcyjnego. Mowa tutaj o umiej´tnoÊciach negocjowania podejmowanych decyzji, radzenia
sobie z konfliktami oraz asertywnego zachowania, które ÊciÊle si´ wià˝à z negocjowaniem spo∏ecz-
no-kulturowych ról p∏ciowych i relacji mi´dzy p∏ciami. Wszelkie programy edukacyjne nastawione
na promowanie umiej´tnoÊci ˝yciowych powinny wyraênie uwzgl´dniaç kwestie równoÊci p∏ci.

• Szkolenie osób pracujàcych w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego. Odpowiednie przeszkolenie
pomo˝e uwra˝liwiç osoby Êwiadczàce us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia na kwestie seksualnoÊci
i równoÊci p∏ci. W po∏àczeniu z nowà wiedzà klinicznà szkolenie mo˝e równie˝ daç us∏ugodawcom
wiedz´ i umiej´tnoÊci, których potrzebujà, by oferowaç szerszy zakres us∏ug i traktowaç seksual-
noÊç klientów w sposób nieoceniajàcy. 
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OSOBY PRACUJÑCE W DZIEDZINIE ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO
WRA˚LIWE NA KWESTIE SEKSUALNOÂCI I RÓWNOÂCI P¸CI74:

• traktujà swoje klientki i klientów z szacunkiem;

• gromadzà informacje na temat ˝ycia seksualnego, partnerów i problemów klientek/klientów, ˝eby
pomóc w okreÊleniu ich potrzeb w zakresie zdrowia i planowania rodziny;

• pomagajà klientkom/klientom w ocenie ryzyka dotyczàcego chorób przenoszonych drogà p∏ciowà;

• okreÊlajà, w jakim stopniu klientki/klienci sprawujà kontrol´ nad w∏asnym ˝yciem seksualnym oraz,
w razie potrzeby, proponujà metod´ antykoncepcyjnà, która mo˝e byç stosowana bez wiedzy part-
nera, proponujà, ˝e porozmawiajà z partnerem klientki albo uczà klientk´, jak negocjowaç decyzje
w sprawach seksualnych;

• w czasie badania lekarskiego szukajà objawów chorób przenoszonych drogà p∏ciowà lub Êladów
przemocy fizycznej bàdê seksualnej.

Osoby tworzàce polityk´ mogà wspieraç szkolenie osób pracujàcych w dziedzinie zdrowia repro-
dukcyjnego poprzez wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi lub zawodowymi oraz opraco-
wywanie i stosowanie zapisów na temat jakoÊci opieki, uwzgl´dniajàcych perspektyw´ równoÊci p∏ci.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

W wielu krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà przeprowadza si´ obecnie reform´ s∏u˝by
zdrowia, która cz´sto obejmuje restrukturyzacj´ finansowania us∏ug i Êwiadczeƒ zdrowotnych. Re-
forma s∏u˝by zdrowia powinna mieç na celu popraw´ dost´pu do opieki zdrowotnej oraz podnie-
sienie jej jakoÊci. Oznacza to, ˝e osoby tworzàce polityk´ powinny uwzgl´dniaç takie kwestie jak
ustalenie priorytetów w zakresie podstawowego koszyka Êwiadczeƒ zdrowotnych, pokrycie kosztów,
restrukturyzacja zasobów ludzkich, decentralizacja i udzia∏ spo∏ecznoÊci lokalnej. Nale˝y równie˝ roz-
wa˝yç ró˝ne zagadnienia zwiàzane z równoÊcià p∏ci.

Po∏o˝enie nacisku na podstawowà opiek´ i profilaktyk´. Wiele reform wià˝e si´ z przejÊciem od
us∏ug wyspecjalizowanych do podstawowej opieki zdrowotnej (tj. regularnych konsultacji u internisty,
który w razie potrzeby skieruje pacjentk´/pacjenta do specjalistów).

Ta zmiana prawdopodobnie b´dzie mia∏a zró˝nicowany wp∏yw na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn. Na
przyk∏ad wyniki badaƒ prowadzonych w wielu krajach pokazujà, ˝e m´˝czyêni rzadko korzystajà
z profilaktyki zdrowotnej i na ogó∏ przejmujà si´ swoim zdrowiem dopiero wtedy, kiedy „dzieje si´ coÊ
z∏ego”. Tym samym ryzykujà, ˝e nie zostanà obj´ci profilaktykà zdrowotnà. Z drugiej strony kobiety
mogà z niech´cià podchodziç do wizyt u ginekologa ustalonych za poÊrednictwem lekarza rodzinnego.

Restrukturyzacja zasobów ludzkich. W krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà zawód
lekarski jest cz´sto zdominowany przez kobiety, jest tak˝e nisko wynagradzany. Wywiera to wp∏yw na
w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do reformy s∏u˝by zdrowia.

PrzejÊcie do podstawowej opieki zdrowotnej mo˝e stworzyç „nadwy˝k´” specjalistów/specjalistek,
zaÊ celem reformy jest doprowadzenie do bardziej efektywnych proporcji lekarzy przypadajàcych na
okreÊlonà liczb´ pacjentów. W zwiàzku z tym trzeba wziàç pod uwag´ wp∏yw reformy na szanse za-
trudnienia kobiet, ˝eby to nie one g∏ównie odczu∏y ekonomiczne konsekwencje restrukturyzacji.

Poniewa˝ w zwiàzku z reformà s∏u˝by zdrowia pojawià si´ nowe stanowiska kierownicze, by pomóc
w administrowaniu nowym systemem opieki zdrowotnej, trzeba zapewniç, aby przy rekrutowaniu
mened˝erów do s∏u˝by zdrowia przestrzegano zasady równoÊci p∏ci. W przeciwnym razie istnieje du-
˝e ryzyko, ˝e opiekà zdrowotnà b´dà zarzàdzaç m´˝czyêni, ale wdra˝aç reform´ b´dà kobiety, co
doprowadzi do pionowej segregacji zawodowej (zob. podrozdzia∏ Segregacja zawodowa w rozdziale
Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci). Z podobnych wzgl´dów nale˝y równie˝ z pers-
pektywy równoÊci p∏ci przeanalizowaç rol´ piel´gniarek w nowym systemie.

74 Na podstawie Reproductive Health Outlook, op. cit.
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Celem reformy s∏u˝by zdrowia powinno byç tak˝e podniesienie presti˝u i zarobków w zawodzie le-
karskim, bez jednoznacznego przekazania kontroli nad tym sektorem wy∏àcznie m´˝czyznom.

Wprowadzenie op∏at za us∏ugi i Êwiadczenia zdrowotne oraz reforma finansowania. Wiele reform
s∏u˝by zdrowia wià˝e si´ z przejÊciem od systemu opieki zdrowotnej w ca∏oÊci finansowanego przez
paƒstwo do wprowadzenia op∏at za niektóre us∏ugi i Êwiadczenia zdrowotne. Ta zmiana b´dzie mia∏a
odmienne nast´pstwa dla kobiet i dla m´˝czyzn, poniewa˝ na ogó∏ osiàgajà oni dochody ró˝nej wiel-
koÊci i korzystajà z us∏ug zdrowotnych w zró˝nicowany sposób. Niektóre dane wskazujà na przyk∏ad,
˝e m´˝czyêni wydajà wi´cej pieni´dzy na us∏ugi specjalistyczne ni˝ kobiety. Byç mo˝e dzieje si´ tak
po prostu dlatego, ˝e mogà sobie na nie pozwoliç, podczas gdy kobiet na to nie staç. Kobiety sà
znacznie bardziej obcià˝one opiekà nad dzieçmi i osobami starszymi, co oznacza, ˝e przewa˝nie po-
noszà koszty ich opieki lekarskiej, które nieproporcjonalnie obcià˝ajà ich finanse. Wprowadzenie
op∏at za us∏ugi i Êwiadczenia zdrowotne mo˝e si´ równie˝ wiàzaç ze zwi´kszeniem zakresu „opieki do-
mowej” zapewnianej pacjentom przez cz∏onków rodzin — co w tym wypadku mo˝e prowadziç do wi´k-
szego obcià˝enia kobiet pracà niezarobkowà.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcego celu:

• dostrze˝enie zró˝nicowanych dla obu p∏ci efektów reformy s∏u˝by zdrowia oraz wzi´cie ich pod
uwag´ przy planowaniu, wdra˝aniu i monitorowaniu dzia∏aƒ zwiàzanych z reformà. 

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. W zwiàzku z restrukturyzacjà zasobów ludzkich trzeba pami´taç, ˝e równy dost´p
do szans zatrudnienia jest jednym z imperatywów praw cz∏owieka. W tym wypadku istotne jest równie˝
prawo do przyst´pnej finansowo opieki zdrowotnej.

WiarygodnoÊç. Jednym z celów reformy s∏u˝by zdrowia jest podniesienie jakoÊci opieki zdrowotnej.
Je˝eli kobiety lub m´˝czyêni nie b´dà przekonani, ˝e reformy te spe∏niajà ich potrzeby, stracà one na
wiarygodnoÊci.

EfektywnoÊç. Wa˝nym celem reformy s∏u˝by zdrowia powinno byç zwi´kszenie efektywnoÊci syste-
mu opieki zdrowotnej. Je˝eli jednak nie weêmie si´ pod uwag´ zró˝nicowanych ze wzgl´du na p∏eç
sposobów korzystania z us∏ug i Êwiadczeƒ zdrowotnych, efektywnoÊç systemu mo˝e staç pod zna-
kiem zapytania. Wi´ksze obcià˝enie kobiet opiekà nad chorymi cz∏onkami rodziny mo˝e jednoczeÊnie
zmniejszyç produktywnoÊç ca∏ego rynku pracy.

JakoÊç ˝ycia. Zmiany na rynku pracy, które nieuchronnie b´dà si´ wiàzaç z utratà zatrudnienia, mogà
mieç powa˝ne konsekwencje ekonomiczne dla osób pracujàcych w sektorze medycznym (i ich rodzin).

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci w ró˝nych Stopieƒ, w jakim reforma Statystyki
zatrudnionych w s∏u˝bie dziedzinach s∏u˝by zdrowia. s∏u˝by zdrowia wp∏ywa zatrudnienia
zdrowia w nast´pujàcych Nale˝y zwróciç uwag´ na ten podzia∏ (albo b´dzie
kategoriach: na dysproporcj´ p∏ci na dobrze mia∏a wp∏yw). W zwiàzku
– kierownicy i administratorzy p∏atnych, cieszàcych si´ du˝ym z tym w okresie reformy

wysokiego szczebla; presti˝em stanowiskach nale˝y monitorowaç 
– pozosta∏y personel oraz gorzej p∏atnych te zmiany i odnotowywaç je

administracyjny; i cieszàcych si´ mniejszym oraz — jeÊli to mo˝liwe
– lekarze opieki podstawowej; presti˝em — przewidywaç zmiany
– specjaliÊci; jeszcze przed wdro˝eniem
– piel´gniarki reform

Ârednia kwota przeznaczana Krajowy; Wszelkie ró˝nice mi´dzy Bud˝ety
rocznie przez kobiety nale˝y go kobietami i m´˝czyznami gospodarstw
i m´˝czyzn na opiek´ oceniaç przed dotyczàce zwi´kszenia ich domowych*

zdrowotnà i po reformie wydatków na opiek´ zdrowotnà
z powodu reformy

* Trzeba b´dzie opracowaç specjalnà metodologi´ (poniewa˝ dane uzyskane z badaƒ bud˝etów gospodarstw
domowych nie zawsze sà segregowane z podzia∏em na p∏eç), tak aby mo˝na by∏o sprawdziç, jakie sà ró˝nice
mi´dzy zasobami kobiet i m´˝czyzn oraz wydatkami ponoszonymi przez nich na opiek´ lekarskà. Zob. podroz-
dzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia.
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Monitorowanie reform. W wyniku przeglàdu reform s∏u˝by zdrowia, przeprowadzonego przez bry-
tyjskà organizacj´ pozarzàdowà, stwierdzono, ˝e na razie trudno znaleêç konkretne przyk∏ady zró˝-
nicowanego wp∏ywu reform na kobiety i m´˝czyzn. Przypisuje si´ to brakowi systematycznego
monitorowania reform z perspektywy równoÊci p∏ci75. Wa˝ne jest, aby skutki wszelkich reform mo-
nitorowaç z tej perspektywy (tzn. jaki wp∏yw b´dà mia∏y na zdrowie oraz sytuacj´ ekonomicznà ko-
biet i m´˝czyzn).

• Analiza bud˝etów gospodarstw domowych z perspektywy równoÊci p∏ci. Jednà z inicjatyw ba-
dawczych jest analiza wydatków gospodarstw domowych na opiek´ zdrowotnà. Warto zwróciç
uwag´, ˝e niewiele gospodarstw domowych funkcjonuje na zasadzie „wspólnego garnka”, zgodnie
z którà zasoby sà tak samo dost´pne dla wszystkich cz∏onków gospodarstwa domowego. W zwiàz-
ku z tym trzeba uwa˝nie przeanalizowaç zasoby, którymi dysponujà kobiety i m´˝czyêni oraz zró˝ni-
cowane priorytety przedstawicieli obu p∏ci w zakresie wydatków.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Fakt, ˝e istniejà us∏ugi medyczne i Êwiadczenia zdrowotne nie oznacza jeszcze, ˝e osoby ich potrze-
bujàce majà do nich dost´p. Z badaƒ wynika, ˝e p∏eç kulturowa mo˝e odgrywaç zasadniczà rol´
w dost´pie do tych us∏ug i Êwiadczeƒ.

Nale˝y zatem przeanalizowaç z perspektywy równoÊci p∏ci nast´pujàce aspekty dost´pu do opieki
zdrowotnej:

Dost´pnoÊç i lokalizacja us∏ug. Czas jest cennym zasobem i mo˝e determinowaç dost´pnoÊç us-
∏ug. Na przyk∏ad fakt, ˝e us∏ugi oferowane sà wy∏àcznie w czasie zwyczajowych godzin urz´dowania
stanowi przeszkod´ dla osób pracujàcych zawodowo, które nie mogà si´ zwolniç z pracy, albo dla
rodziców, którzy w ciàgu dnia muszà si´ zajmowaç ma∏ymi dzieçmi. Lokalizacja us∏ug mo˝e zwi´k-
szyç lub zmniejszyç ich dost´pnoÊç dla niektórych grup spo∏ecznych. Du˝e bariery napotykajà zw∏asz-
cza osoby zamieszkujàce obszary wiejskie, muszà bowiem poÊwi´ciç dodatkowy czas i pieniàdze na
dojazd. Ze wzgl´du na ró˝ne role, jakie kobiety i m´˝czyêni odgrywajà w domu i miejscu pracy, praw-
dopodobnie mogà mieç zró˝nicowane potrzeby w kwestii dost´pnoÊci i lokalizacji us∏ug.

JakoÊç opieki zdrowotnej i nastawienie osób Êwiadczàcych us∏ugi. JakoÊç us∏ug Êwiadczonych
pacjentom jest czynnikiem determinujàcym dost´p do opieki zdrowotnej — jeÊli pacjenci uwa˝ajà, ˝e
ich potrzeby nie sà zaspokajane w odpowiedni sposób, mogà przestaç korzystaç z us∏ug. Wa˝nym
czynnikiem jest w tym wypadku brak wra˝liwoÊci personelu medycznego na kwestie równoÊci p∏ci.

Determinanty ekonomiczne. Ubóstwo (które odmiennie wp∏ywa na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn) jest
wyraênie powiàzane ze z∏ym stanem zdrowia. Choç z jednej strony z∏y stan zdrowia mo˝e si´ przy-
czyniaç do pog∏´biania ubóstwa, z drugiej strony ubóstwo ogranicza dost´p do us∏ug o wysokiej
jakoÊci, poniewa˝ koszty leczenia lub us∏ug medycznych sà zbyt wygórowane dla niektórych pacjen-
tek/pacjentów. Nawet te kobiety, które teoretycznie nie sà „ubogie” na ogó∏ nie majà takiego samego
jak m´˝czyêni dost´pu do zasobów ekonomicznych, co z kolei mo˝e mieç wp∏yw na ich dost´p do
opieki zdrowotnej.

Zob. szerzej w podrozdziale Ubóstwo w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Determinanty spo∏eczne. Spo∏eczne role kobiet i m´˝czyzn wp∏ywajà na ich dost´p do us∏ug i Êwiad-
czeƒ zdrowotnych. JeÊli kobiety sà przecià˝one pracà niezarobkowà i zarobkowà, mogà nie mieç tego
luksusu — czasu, który mog∏yby przeznaczyç na korzystanie z potrzebnych us∏ug zdrowotnych.
Z drugiej strony bariery psychologiczne utrudniajà m´˝czyznom, którzy sà wy∏àczani z pracy niezarob-
kowej i obcià˝eni stereotypem „niezawodnego m´˝czyzny”, szukanie pomocy lekarskiej, a zw∏asz-
cza korzystanie z us∏ug w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

75 H. Reeves, Health Sector Reform, Poverty and Gender Inequality, „Development and Gender in Brief” 1998, z. 7:
„Health and Well-being” (Institute of Development Studies, Brighton).
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Wiek i sprawnoÊç fizyczna. Czynnikiem determinujàcym dost´p do opieki zdrowotnej mo˝e równie˝
byç po∏àczenie wieku i p∏ci. Na przyk∏ad m∏ode kobiety mogà napotykaç bariery utrudniajàce ko-
rzystanie z tej opieki, zw∏aszcza pod wzgl´dem dost´pu do us∏ug z zakresu zdrowia seksualnego
(m.in. do Êrodków antykoncepcyjnych oraz bezpiecznej i legalnej aborcji) oraz prawa do poufnoÊci.
Tak˝e m∏odzi m´˝czyêni mogà nie byç obj´ci w∏aÊciwà opiekà zdrowotnà i mieç trudnoÊci ze znale-
zieniem us∏ug zaspokajajàcych ich potrzeby. Bariery w dost´pie do opieki zdrowotnej napotykajà tak-
˝e osoby starsze, zw∏aszcza te, które wraz z wiekiem stajà si´ mniej sprawne ruchowo.

W zwiàzku z tym nale˝y dà˝yç do realizacji nast´pujàcego celu:

• zapewnienie kobietom i m´˝czyznom pe∏nego oraz równego dost´pu do opieki zdrowotnej i s∏u˝by
zdrowia.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Równy dost´p kobiet i m´˝czyzn do opieki zdrowotnej to kwestia równych praw,
w zwiàzku z czym rzàdy majà obowiàzek go zapewniç.

OdpowiedzialnoÊç. Poniewa˝ system opieki zdrowotnej jest przynajmniej w cz´Êci finansowany
z podatków na cele socjalne, obowiàzkiem polityków jest zapewnienie kobietom i m´˝czyznom rów-
nego dost´pu do us∏ug oraz Êwiadczeƒ zdrowotnych. 

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek kobiet i m´˝czyzn, Krajowy Dysproporcje mi´dzy p∏ciami Powody niepoddawania si´ Badania
którzy systematycznie pod wzgl´dem korzystania badaniom kontrolnym ankietowe
(corocznie) poddajà si´ z profilaktyki zdrowotnej.
badaniom kontrolnym Zmniejszenie si´ dysproporcji

mo˝e Êwiadczyç o skutecznoÊci
podejmowanych dzia∏aƒ

Czas, jaki kobiety i m´˝czyêni Krajowy Dysproporcje mi´dzy p∏ciami Powody zwi´kszenia si´ Badania
przeznaczajà na wizyty pod wzgl´dem iloÊci czasu lub zmniejszenia iloÊci ankietowe
u lekarza, z uwzgl´dnieniem przeznaczonego na opiek´ czasu przeznaczonego
chodzenia do lekarza z dzieçmi zdrowotnà na ten cel
i osobami starszymi
(liczba godzin w miesiàcu)

JakoÊç opieki, w tym tak˝e Krajowy Mo˝e wskazywaç Badania
wra˝liwoÊç s∏u˝by zdrowia na uwra˝liwienie s∏u˝by „tajemniczego
na kwestie równoÊci p∏ci zdrowia na kwestie równoÊci klienta”*

p∏ci w dost´pie do opieki
zdrowotnej

* Opis metodologii zob. w podrozdziale Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Badania. ˚eby lepiej zrozumieç aspekty opieki zdrowotnej majàce zwiàzek z p∏cià kulturowà,
nale˝y przeprowadziç:

– Badania ankietowe, które pozwolà poznaç cechy ró˝nicujàce zachowania kobiet i m´˝czyzn
w sprawach opieki zdrowotnej, bariery, które napotykajà w dost´pie do opieki zdrowotnej, ich
opinie na temat otrzymywanych Êwiadczeƒ i us∏ug zdrowotnych itp. Dane te b´dzie mo˝na wyko-
rzystaç jako wskaênik pomiaru post´pu (zob. wy˝ej), jeÊli zostanie opracowana solidna metodo-
logia, która pozwoli powtórzyç badania, a ich wyniki porównaç w czasie.

– Badania „tajemniczego klienta”, które polegajà na przeprowadzeniu wywiadów z ochotnikami
(albo poproszeniu ich o wype∏nienie ankiety) w momencie, gdy wychodzà z placówki s∏u˝by zdro-
wia, na temat jakoÊci opieki zdrowotnej, którà w∏aÊnie otrzymali. Ankieterzy mogà te˝ sami sko-
rzystaç z niektórych us∏ug medycznych i samodzielnie oceniç ich jakoÊç. Tak˝e w tym wypadku
nale˝y opracowaç metodologi´, która zagwarantuje wiarygodnoÊç statystycznà.
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• Szkolenia pracowników/pracownic s∏u˝by zdrowia uwra˝liwiajàce na kwestie równoÊci p∏ci.
Wysokà jakoÊç opieki zdrowotnej zapewni wspieranie pracowników/pracownic s∏u˝by zdrowia
w doskonaleniu ich umiej´tnoÊci w zakresie Êwiadczenia tej opieki. Mo˝e to obejmowaç organizo-
wanie w czasie pracy seminariów szkoleniowych albo w∏àczenie szkoleƒ uwra˝liwiajàcych na kwe-
stie równoÊci p∏ci do programów nauczania szkó∏ medycznych. Dobrym punktem wyjÊcia jest rów-
nie˝ wspó∏praca ze stowarzyszeniami pracowników s∏u˝by zdrowia w zakresie ustalania standardów
jakoÊciowych pracy.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Przemoc zwiàzana z p∏cià obejmuje m.in. gwa∏t, napastowanie, groêby u˝ycia przemocy, molesto-
wanie, poni˝anie, wymuszonà izolacj´ towarzyskà, choç nie ogranicza si´ tylko do tych form. Prze-
moc seksualna oznacza wszelkie niechciane zachowanie lub czynnoÊç o pod∏o˝u seksualnym albo
nara˝enie na przemoc seksualnà ze strony drugiej osoby. Innà szeroko rozpowszechnionà formà
przemocy jest przemoc domowa. Badania przeprowadzone w prawie czterdziestu krajach ujawniajà,
˝e od jednej dziesiàtej do ponad po∏owy kobiet by∏o bitych przez swoich partnerów76. Przemoc do-
mowa obejmuje tak˝e gwa∏t i napastowanie seksualne. Przemoc jest zagadnieniem skomplikowa-
nym, wieloaspektowym, musi si´ nim zajmowaç wiele instytucji. JednoczeÊnie przemoc zwiàzana z p∏cià
wià˝e si´ ÊciÊle z problemem zdrowia, w zwiàzku z czym przemoc nale˝y traktowaç jako powa˝ne za-
gro˝enie dla zdrowia publicznego77. 

Przemoc zwiàzana z p∏cià wià˝e si´ ÊciÊle z tradycyjnymi rolami p∏ciowymi i definicjami m´skoÊci78.
To prawda, ˝e m´˝czyêni stosujà przemoc wobec kobiet, ale stosujà jà tak˝e wobec innych m´˝-
czyzn, co równie˝ mo˝e mieç katastrofalne skutki zdrowotne, spo∏eczne i ekonomiczne. Fakt, ˝e
przemoc (zw∏aszcza przemoc domowa oraz stosowana przez m´˝czyzn wobec innych m´˝czyzn) jest
w wielu krajach Êwiata „spo∏ecznie akceptowana” pokazuje, jak wa˝ne jest przekszta∏cenie przyj´-
tych ról p∏ciowych i stereotypów, ˝eby zapobiegaç takiej przemocy.

Zapewnienie opieki ofiarom przemocy ma równie˝ wa˝ne implikacje zwiàzane z p∏cià kulturowà. Ko-
biety cz´sto niech´tnie sk∏adajà doniesienia w sprawie przemocy, której pad∏y ofiarà, poniewa˝:

• nastawienie spo∏eczne wobec przemocy oraz wobec kobiet sprawia, ˝e kobiety nierzadko czujà si´
zawstydzone lub nawet odpowiedzialne za przemoc, której doznajà;

• kobiety — nie bez powodu — bojà si´ zemsty ze strony sprawcy w przypadku z∏o˝enia doniesienia
o przemocy;

• kobiety sà cz´sto „wiktymizowane po raz drugi” przez system opieki zdrowotnej lub system spra-
wiedliwoÊci, w których powinny znaleêç wsparcie i ochron´;

• kobiety mogà nie mieç zaufania do systemu opieki zdrowotnej i systemu sprawiedliwoÊci, a w zwiàz-
ku z tym nie wierzà, ˝e systemy te udzielà im pomocy;

• spo∏eczna akceptacja przemocy mo˝e mieç ten skutek, ˝e kobiety po prostu b´dà traktowa∏y ból i po-
ni˝enie jako „normalnà cz´Êç ˝ycia”.

Z powodu rozpowszechnionych stereotypów m´skoÊci tak˝e m´˝czyêni rzadko opowiadajà o swo-
ich traumatycznych prze˝yciach zwiàzanych z przemocà, której doÊwiadczyli w ˝yciu. Oczekuje si´
od nich, ˝e „przyjmà to po m´sku”, zaÊ walk´ na pi´Êci z innymi m´˝czyznami uwa˝a si´ po prostu
za „rytua∏ przejÊcia” lub m´skie „wyg∏upy” — mimo ˝e przemoc ta jest cz´sto niechciana i mo˝e mieç
powa˝ne konsekwencje. Niestety, przemoc m´˝czyzn wobec innych m´˝czyzn rzadko postrzega si´
jako zachowanie aspo∏eczne lub problem spo∏eczny.

W zwiàzku z tym nale˝y dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• podniesienie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na temat przemocy zwiàzanej z p∏cià, b´dàcej powa˝nym
zagro˝eniem dla zdrowia publicznego;

• podj´cie odpowiednich kroków, by zapobiegaç przemocy i zapewniç opiek´ jej ofiarom, uwzgl´dniajàc
przy tym perspektyw´ równoÊci p∏ci.

Celem ostatecznym powinno byç wyeliminowanie z ˝ycia spo∏ecznego przemocy zwiàzanej z p∏cià.

76 Reproductive Health Outlook, op. cit.
77 Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e przemoc to nie tylko kwestia dotyczàca sektora zdrowia — trzeba jà równie˝ rozpa-

trywaç z perspektywy ustawodawstwa i sprawiedliwoÊci, stosowania prawa, edukacji, mediów i us∏ug socjalnych.
78 Reproductive Health Outlook, op. cit.
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Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Podstawowym prawem cz∏owieka, przys∏ugujàcym wszystkim ludziom, jest wolnoÊç
od przemocy, czyli prawo do bycia wolnym od okrutnego, poni˝ajàcego lub krzywdzàcego traktowania.

EfektywnoÊç. Choç krzywda wyrzàdzona jednostce na skutek przemocy powinna byç g∏ównym przed-
miotem zainteresowania w dzia∏aniach majàcych na celu zapobieganie i post´powanie wobec prze-
mocy, politycy powinni pami´taç, ˝e skutki przemocy si´gajà znacznie dalej — nie ograniczajà si´
wy∏àcznie do krzywdy fizycznej i psychicznej wyrzàdzonej ofierze.

Przemoc bynajmniej nie jest tania. Na przyk∏ad w badaniach przeprowadzonych w Kanadzie w 1995 ro-
ku wykazano, ˝e konsekwencje przemocy wobec kobiet kosztujà kraj rocznie 1,5 miliarda dolarów
kanadyjskich. Patrzàc ju˝ tylko z tego punktu widzenia, nale˝y stwierdziç, ˝e rzàdy nie mogà sobie poz-
woliç na ignorowanie przemocy zwiàzanej z p∏cià i muszà jà traktowaç jako wa˝ny problem polityczny.

JakoÊç ˝ycia. Kobiety, które doÊwiadczajà przemocy, bez wàtpienia doznajà ogromnego uszczerbku
na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Bank Âwiatowy oszacowa∏, ˝e kobiety w wieku rozrodczym, w za-
le˝noÊci od regionu, tracà z powodu przemocy domowej i gwa∏tu 5–16% zdrowych lat ˝ycia bàdê
umierajà albo zostajà trwale okaleczone. Kobiety, które dozna∏y przemocy fizycznej i seksualnej sà
bardziej nara˝one na schorzenia natury ginekologicznej, nieplanowanà cià˝´, aborcj´ dokonywanà
w niebezpiecznych warunkach, choroby przenoszone drogà p∏ciowà, komplikacje w czasie cià˝y, po-
ronienia, zapalenia dróg rodnych, a ich dzieci cz´sto majà niskà wag´ urodzeniowà. Przemoc powo-
duje równie˝ problemy psychiczne, takie jak depresje, stany l´kowe, stres pourazowy i próby samo-
bójcze79. Nie mo˝na wi´c ignorowaç przemocy, gdy˝ stanowi ona powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia
publicznego.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Fizyczne i psychologiczne skutki przemocy przenikajà wszystkie sfery ˝ycia
— nara˝enie na przemoc mo˝e prowadziç do izolacji towarzyskiej i zachowaƒ aspo∏ecznych, ograni-
cza szanse ekonomiczne, powoduje niech´ç do anga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç politycznà, spo∏ecz-
nà czy edukacyjnà. Przemoc mo˝e mieç g∏´boki wp∏yw na dzieci, które sà jej Êwiadkami. Akceptacja
i dalsze stosowanie przemocy to cykl, którego przerwanie wymaga podj´cia jednomyÊlnych i bez-
poÊrednich dzia∏aƒ.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Rozmiary przemocy fizycznej, Krajowy; Je˝eli badanie zostanie dobrze Badania
psychicznej i seksualnej badania nale˝y zaprojektowane, dzi´ki niemu ankietowe*

m´˝czyzn wobec kobiet powtórzyç b´dzie mo˝na uzyskaç wa˝ne,
i porównaç szczegó∏owe dane na temat
w czasie charakteru przemocy, 

najcz´stszych sprawców
(rodzina, obcy i in.) oraz
emocjonalnych i fizycznych
skutków przemocy

Odsetek kobiet i m´˝czyzn, Krajowy GotowoÊç ofiar do zg∏aszania Nale˝y podkreÊliç, Statystyki
którzy zg∏aszajà przypadki: (mo˝na oceniaç przypadków przemocy ˝e zg∏oszone przypadki przest´pczoÊci
– przemocy seksualnej; tak˝e na innych mo˝e byç wskaênikiem przest´pstw na ogó∏
– przemocy fizycznej poziomach) zaufania do wymiaru nie odzwierciedlajà

sprawiedliwoÊci, wra˝liwoÊci rzeczywistych rozmiarów
policji i funkcjonariuszy przemocy
wymiaru sprawiedliwoÊci
na kwestie równoÊci p∏ci,
tabu zwiàzanych z niektórymi 
formami przemocy

Wydatki z bud˝etu Krajowy Finansowe (a tym samym Przeglàd bud˝etu
przeznaczone na: (albo tak˝e i polityczne) zobowiàzanie
– zapobieganie przemocy; bud˝et lokalny) do zwalczania przemocy
– opiek´ lekarskà i radzenia sobie z jej skutkami

i rehabilitacj´ ofiar przemocy

* Nale˝y opracowaç specjalnà metodologi´ (którà mo˝na zaadaptowaç z innych krajów), zaÊ ankieterki/ankieterzy
muszà byç przeszkoleni, ˝eby wyniki badania by∏y wiarygodne.

79 Ibidem.
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Pog∏´bione badania socjologiczne. DoÊwiadczenia z wielu krajów Êwiata ujawni∏y jednà wspólnà
tendencj´: ludzie na ogó∏ niech´tnie opowiadajà o swoich prze˝yciach zwiàzanych z doznaniem
przemocy z powodu wstydu i tabu, które najcz´Êciej przes∏aniajà ten problem. Dlatego osoby two-
rzàce polityk´ muszà zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e oficjalne statystyki zg∏oszonych przypadków
przest´pstw albo ogólne badania ankietowe nie zawierajà wiarygodnych danych dotyczàcych rze-
czywistych rozmiarów i charakteru przemocy zwiàzanej z p∏cià.

W celu uzyskania wiarygodnych danych pog∏´bione badania socjologiczne powinny byç przeprowa-
dzone w odpowiednich warunkach (tj. gwarantujàcych pe∏nà anonimowoÊç, prywatnoÊç i poufnoÊç)
przez odpowiednio przeszkolony i przygotowany zespó∏ badawczy, uwra˝liwiony na kwestie równoÊci
p∏ci. Wyniki takich badaƒ b´dà pomocne w opracowaniu i realizacji odpowiednich planów zapobie-
gania przemocy oraz zapewnienia wsparcia osobom jej doÊwiadczajàcym.

• Szkolenie personelu medycznego i przedstawicieli innych zawodów. Pracownicy/pracownice
s∏u˝by zdrowia, podobnie jak przedstawicielki/przedstawiciele systemu sprawiedliwoÊci i policji,
muszà byç odpowiednio przeszkoleni, aby w∏aÊciwie post´powaç z osobami doznajàcymi prze-
mocy, ˝eby ich „powtórnie nie wiktymizowaç”. Nale˝y umo˝liwiç ofiarom przemocy podejmowanie
samodzielnych i Êwiadomych decyzji w sprawie zg∏oszenia zawiadomienia o przest´pstwie, pod-
dania si´ obdukcji lekarskiej i wystàpienia na drog´ sàdowà.

• Podnoszenie ÊwiadomoÊci na temat przemocy wÊród m´˝czyzn. W celu zapobiegania przemo-
cy wÊród m´˝czyzn nale˝y podnosiç ÊwiadomoÊç na temat jej negatywnych skutków. W wielu
spo∏eczeƒstwach tego rodzaju przemoc jest tak mocno zakorzeniona i powszechnie akceptowana,
˝e widok dwóch m´˝czyzn robiàcych sobie fizycznà krzywd´ uwa˝a si´ za rzecz zupe∏nie nor-
malnà. Przyczyny tej przemocy wià˝à si´ bez wàtpienia z m´skimi rolami p∏ciowymi i nale˝y braç je
pod uwag´ przy opracowywaniu programów profilaktycznych.

• Instytucjonalizacja podejÊcia wielodyscyplinarnego mo˝e polegaç na powo∏ywaniu nieformal-
nych lub formalnych mi´dzyresortowych grup roboczych, które majà si´ zajàç problemem przemo-
cy. Ich cz∏onkowie/cz∏onkinie powinni si´ rekrutowaç z resortu sprawiedliwoÊci i stosowania prawa,
pomocy spo∏ecznej i zdrowia, edukacji oraz innych odpowiednich instytucji rzàdowych.

• Pomoc paƒstwa (lub w∏adz lokalnych) dla us∏ug z zakresu interwencji kryzysowej i wsparcia
dla ofiar przemocy. Przemoc jest wcià˝ doÊç powszechnym zjawiskiem, w zwiàzku z czym konieczny
jest system wsparcia i poradnictwa, w którego ramach kobiety i m´˝czyêni uzyskajà pomoc po-
trzebnà do uporania si´ z traumà. Us∏ugi te sà cz´sto najskuteczniejsze wówczas, gdy sà organizo-
wane przez samorzàdy lokalne. Skutecznà i ekonomicznà formà Êwiadczenia tych us∏ug jest wspó∏-
praca z organizacjami dzia∏ajàcymi w danej spo∏ecznoÊci albo z innymi organizacjami pozarzàdowymi. 

Problematyka ubóstwa i jego likwidacji jest zagadnieniem wielosektorowym, które nale˝y w∏à-
czaç w wiele programów i inicjatyw politycznych. JednoczeÊnie wa˝ne jest, aby przeanalizo-
waç ubóstwo jako odr´bnà kwesti´, zw∏aszcza w odniesieniu do ram koncepcyjnych i metodolo-
gicznych, na podstawie których tworzy si´ i realizuje inicjatywy majàce na celu ∏agodzenie jego
rozmiarów.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Ubóstwo ma p∏eç. Innymi s∏owy — kobiety i m´˝czyêni odczuwajà je w zró˝nicowany sposób:

• ubóstwo kobiet i m´˝czyzn jest cz´sto spowodowane odmiennymi czynnikami;
• skutki ubóstwa sà odmienne dla kobiet i m´˝czyzn;
• kobiety i m´˝czyêni cz´sto przyjmujà odmienne strategie radzenia sobie z ubóstwem.

Sposób, w jaki w polityce lub w programach definiuje si´ i rozumie ubóstwo w du˝ym stopniu okreÊli
rol´, jakà p∏eç kulturowa odgrywa w programach zmniejszania ubóstwa. Bardzo wàskie rozumienie
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ubóstwa nie ujawni wzajemnego oddzia∏ywania czynników, które powodujà nierównoÊç p∏ci, a tym
samym utrudniajà zaj´cie si´ ubóstwem w perspektywie p∏ci. Definiujàc ubóstwo, nale˝y wziàç pod
uwag´ nast´pujàce kwestie:

Ubóstwo w jakim sensie?
W uj´ciu konwencjonalnym ubóstwo uwa˝a si´ za zwiàzane w du˝ym stopniu z konsumpcjà i docho-
dem — bycie biednym oznacza brak dochodu, a w zwiàzku z tym brak Êrodków, by konsumowaç
dobra i us∏ugi. PodejÊcie to ogranicza analiz´ ubóstwa z perspektywy równoÊci p∏ci, poniewa˝ nawet
jeÊli kobiety i m´˝czyêni majà podobne dochody, wyniki badaƒ pokazujà, ˝e ich doÊwiadczenia
zwiàzane z ubóstwem mogà byç bardzo zró˝nicowane, zw∏aszcza gdy weêmie si´ pod uwag´ ich
ró˝ne obowiàzki i mo˝liwoÊci w zakresie modeli konsumpcji.

W ciàgu ostatnich lat definicja ubóstwa zosta∏a jednak poszerzona i przeformu∏owana na „ubóstwo
cz∏owieka”, co odnosi si´ do braku szans i wyborów, czyli mo˝liwoÊci „znoÊnego” ˝ycia80. Przyj´cie
takiego podejÊcia pozwala nie tylko na zdefiniowanie przejawów ubóstwa, ale tak˝e na wyjaÊnienie
jego przyczyn. U∏atwia równie˝ lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób p∏eç kulturowa wp∏ywa na
ubóstwo, poniewa˝ obejmuje takie zjawiska jak ubóstwo podejmowania decyzji, ubóstwo czasu,
ubóstwo Êrodków samostanowienia — czyli wszystkie kwestie, na które w du˝ym stopniu wp∏ywa p∏eç.

Ubóstwo: rezultat czy proces?
Rozumienie ubóstwa jako statycznego „rezultatu” ogranicza zakres podejmowania odpowiednich
dzia∏aƒ. Ubóstwo nale˝y zatem postrzegaç jako proces, zaÊ przedmiotem analizy powinny byç skom-
plikowane wzajemne oddzia∏ywania szerokiej gamy czynników, które prowadzà do ubóstwa. O ile
w pierwszym podejÊciu zadaje si´ po prostu pytanie: „Kto jest biedny?”, o tyle w drugim pyta si´ bar-
dziej radykalnie: „Dlaczego te osoby sà biedne?”.

Jest to szczególnie istotne dla w∏àczania perspektywy równoÊci p∏ci, poniewa˝ samo porównanie
wskaêników ubóstwa kobiet i m´˝czyzn niewiele nam powie o instytucjach spo∏ecznych, ekonomicz-
nych i kulturowych, które powodujà, ˝e kobiety i m´˝czyêni inaczej doÊwiadczajà ubóstwa. Analiza ta
ma istotne znaczenie dla opracowania skutecznych strategii redukcji ubóstwa, które doprowadzà do
transformacji tych instytucji i ograniczenia êróde∏ ubóstwa.

Wzajemne powiàzania: ubóstwo i p∏eç
Istotne jest rozwa˝enie ubóstwa jako „kwestii równoÊci p∏ci”. Musimy si´ równie˝ zastanowiç, w jaki
sposób równoÊç p∏ci (i wzmocnienie pozycji kobiet) dotyczy kwestii ubóstwa. Innymi s∏owy, wszelkie
strategie majàce wzmocniç równoÊç p∏ci muszà rozwa˝yç, w jaki sposób ubóstwo przyczynia si´ do
nierównoÊci kobiet i m´˝czyzn.

Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• zapewnienie, aby perspektywa równoÊci p∏ci zosta∏a w∏àczona w sposób rozumienia ubóstwa
w kontekÊcie polityki;

• zapewnienie, aby ubóstwo by∏o definiowane i postrzegane jako ubóstwo dotyczàce cz∏owieka, a nie
tylko zwiàzane z dochodami, oraz jako z∏o˝ony proces, a nie tylko rezultat — dzi´ki temu b´dzie
mo˝na lepiej wyjaÊniç skomplikowanà specyfik´ p∏ci kulturowej wpisanà w kontekst ubóstwa.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

EfektywnoÊç. „NierównoÊç p∏ci w ˝yciu ekonomicznym staje si´ czynnikiem powodujàcym permanen-
tne ubóstwo wszystkich cz∏onków gospodarstwa domowego oraz powielanie ubóstwa z pokolenia na
pokolenie”81. Innymi s∏owy, równoÊç p∏ci wià˝e si´ ÊciÊle z samym ubóstwem, a nie tylko z ubóstwem
kobiet. Zwi´kszenie równoÊci p∏ci zmniejsza ubóstwo kobiet i m´˝czyzn oraz osób b´dàcych na ich
utrzymaniu, a tym samym przyczynia si´ do wzrostu wydajnoÊci i zdolnoÊci produkcyjnych ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa.

80 N. Catagay, Gender and Poverty, UNDP SEPED Working Paper Series, WP 5, UNDP, New York 1998, s. 7.
81 Ibidem, s. 11.
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JakoÊç ˝ycia i wzajemne powiàzania spo∏eczne. Walka z ubóstwem powinna polegaç na dà˝eniu
do poprawy jakoÊci ˝ycia — a nie tylko zwi´kszenia dochodów — osób biednych. W zwiàzku z tym
absolutnie kluczowe znaczenie przy definiowaniu ubóstwa ma analiza uwzgl´dniajàca perspektyw´
równoÊci p∏ci: pozwoli ona wyjaÊniç takie kwestie jak w∏adza i redystrybucja Êrodków w gospodarstwie
domowym, kulturowe i spo∏eczne bariery autonomii, dost´p do procesów podejmowania decyzji.
Dzi´ki temu spojrzenie przez pryzmat p∏ci kulturowej pozwoli ukonkretniç wymiar ubóstwa bezpoÊred-
nio zwiàzany z cz∏owiekiem.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Na ca∏ym Êwiecie mo˝na stwierdziç istnienie Êcis∏ego zwiàzku mi´dzy nierów-
noÊcià p∏ci a ogólnym poziomem ubóstwa82. NierównoÊç p∏ci i ubóstwo nale˝y zatem postrzegaç jako
„reakcj´ ∏aƒcuchowà” albo nawet „b∏´dne ko∏o”. Walka z ubóstwem jest skuteczna jedynie wówczas,
gdy bierze si´ pod uwag´ nierównoÊç p∏ci. JeÊli z kolei problemu ubóstwa nie w∏àczamy do pro-
gramu równoÊci p∏ci, wówczas nie osiàgniemy pe∏nej równoÊci p∏ci. Postrzeganie ubóstwa i p∏ci kul-
turowej jako kompleksu wzajemnie powiàzanych zagadnieƒ pomo˝e nie tylko zmniejszyç ubóstwo,
ale tak˝e osiàgnàç równoÊç p∏ci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Uwzgl´dnianie analizy Krajowy Zadeklarowane przez rzàd W jakim stopniu Analiza
z perspektywy równoÊci p∏ci zobowiàzanie podstawy teoretyczne  koncepcyjnych
(tj. konkretne informacje do zintegrowanego sà przekszta∏cane i strategicznych
na temat zró˝nicowanego postrzegania ubóstwa w efektywne rozwiàzania dokumentów
wp∏ywu ubóstwa na sytuacj´ i p∏ci kulturowej rzàdowych
kobiet i m´˝czyzn) dotyczàcych
w definiowaniu ubóstwa ubóstwa
przez rzàd

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Przeglàd literatury przedmiotu. Ani równoÊç p∏ci, ani ubóstwo nie sà ∏atwymi problemami poli-
tycznymi. Na szcz´Êcie przeprowadzono wiele szczegó∏owych badaƒ, w których analizuje si´ ich
wzajemne powiàzania. Dla osób tworzàcych polityk´ w zakresie ubóstwa pierwszym wa˝nym kro-
kiem b´dzie zapoznanie si´ z literaturà przedmiotu. Choç ta wytyczna w sprawie polityki równoÊci
p∏ci stanowi wprowadzenie do problematyki ubóstwa i p∏ci kulturowej, byç mo˝e b´dà Paƒstwo
chcieli przygotowaç bardziej szczegó∏owy instrukta˝ dla swoich wspó∏pracowników i wspó∏pracow-
niczek oraz innych decydentów na temat zwiàzków ubóstwa z p∏cià kulturowà, aby pokazaç, w jaki
sposób odnoszà si´ one do sytuacji danego kraju. Pomo˝e to zadeklarowaç wol´ politycznà i przy-
jàç zobowiàzanie do uwzgl´dniania perspektywy równoÊci p∏ci w kontekÊcie ubóstwa.

• Instrukta˝e i szkolenia. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie szkoleƒ albo seminariów instruk-
ta˝owych na temat wzajemnych powiàzaƒ mi´dzy ubóstwem a p∏cià kulturowà. Pozwoli to nie tylko
uzyskaç dodatkowe informacje, ale tak˝e stworzy forum do dyskusji. Przy ustosunkowywaniu si´
do pewnych kwestii, które mogà si´ pojawiç w toku dyskusji, pomocna mo˝e byç poni˝sza tabela.

82 Ibidem.
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REAGOWANIE NA OPÓR WOBEC POLITYKI RÓWNOÂCI P¸CI

Kwestie, które mogà si´ pojawiç Punkty do przedyskutowania/zareagowania

Rozmawiamy przecie˝ o ubóstwie, a nie o równoÊci p∏ci. Przywo∏aj wyniki badaƒ na temat ubóstwa i p∏ci kulturowej,
które pokazujà, ˝e:
– wÊród osób biednych w ogromnym stopniu przewa˝ajà kobiety;

– dyskryminacja kobiet oznacza, i˝ napotykajà one ró˝ne bariery 
utrudniajàce radzenie sobie z ubóstwem i wychodzenie z biedy;

– kobiety i m´˝czyêni stosujà odmienne strategie radzenia sobie
z ubóstwem.

Czy w zwiàzku z tym wiarygodna jest koncepcja ubóstwa,
która w ogóle nie bierze pod uwag´ czynnika p∏ci kulturowej?

P∏eç nie jest przecie˝ jedynà zmiennà, Bioràc pod uwag´ wszystkie informacje, wiemy,
którà nale˝y wziàç pod uwag´. ˝e p∏eç jest istotnà zmiennà. Koncepcje ubóstwa,

które nie uwzgl´dniajà kwestii p∏ci kulturowej
b´dà prawdopodobnie niepe∏ne i mylne.

W zale˝noÊci od danego kraju na potencja∏ oraz na to,
„kto co dostanie” mogà wp∏ywaç równie˝ inne czynniki,
takie jak rasa, przynale˝noÊç etniczna, religia, stan cywilny lub wiek 
— nale˝y je uwzgl´dniç jako podstaw´ segregowania danych
przy analizie ubóstwa, ale nie wolno jednoczeÊnie pominàç 
kategorii p∏ci kulturowej.

Czy musimy tak wyraênie koncentrowaç si´ na p∏ci kulturowej JeÊli kategoria p∏ci kulturowej nie jest wyraênie uwzgl´dniona
przy definiowaniu ubóstwa? — przecie˝ wiadomo, ˝e kobiety w dokumentach koncepcyjnych, jakà mo˝na mieç gwarancj´,
i m´˝czyêni odgrywajà ró˝ne role. ˝e perspektywa równoÊci p∏ci zostanie przyj´ta w konkretnych

programach czy dzia∏aniach?

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Sposób zdefiniowania ubóstwa wyznaczy kierunek polityce i podejmowanym dzia∏aniom. Z kolei spo-
sób pomiaru ubóstwa b´dzie mia∏ wp∏yw na dzia∏ania i rezultaty, poniewa˝ pomiary te ustalajà para-
metry wskaêników, grup docelowych i celów.

Jednym z najwi´kszych, a zarazem najbardziej podstawowych problemów jest w tym wypadku nie-
dobór danych potrzebnych do analizy ubóstwa z perspektywy równoÊci p∏ci, m.in. katastrofalny brak
niezb´dnych danych ekonomicznych i spo∏ecznych, które pozwalajà na analizowanie charakteru ubóst-
wa z uwzgl´dnieniem specyfiki p∏ci kulturowej, a zw∏aszcza takich, które mo˝na by by∏o porównaç
w czasie. Ponadto analiza z perspektywy równoÊci p∏ci procesów, które prowadzà do ubóstwa oraz
strategii radzenia sobie z nim i wychodzenia z biedy wymaga nie tylko wskaêników spo∏ecznych i eko-
nomicznych, ale tak˝e danych jakoÊciowych, których jest jeszcze mniej83.

Analiza ubóstwa z perspektywy równoÊci p∏ci wymaga zwrócenia uwagi na nast´pujàce kwestie przy
gromadzeniu niezb´dnych danych.

Cechy ubóstwa poddawane pomiarowi. Stwierdzenie, ˝e ktoÊ jest od kogoÊ „biedniejszy” nie jest ani
precyzyjne, ani szczególnie u˝yteczne. Na przyk∏ad twierdzi si´ cz´sto, ˝e kobiety sà „najbiedniejsze
z biednych”84, co jest wieloznaczne i nie musi si´ wiàzaç z ubóstwem. Pomiary ubóstwa powinny za-
tem byç konkretne, nale˝y wyraênie sprecyzowaç, które aspekty ubóstwa mierzà:

• rozmiary ubóstwa — na przyk∏ad poni˝ej okreÊlonego przez rzàd poziomu ubóstwa ˝yje znacznie
wi´cej gospodarstw domowych, w których g∏ównà ˝ywicielkà rodziny jest kobieta ni˝ takich, w których
g∏ównym ˝ywicielem jest m´˝czyzna;

83 S. Razavi, Gendered Poverty and Social Change: An Issues Paper, UNRISD Discussion Paper 1998, nr 94.
84 Platforma dzia∏ania (Platform of Action), dokument koƒcowy Mi´dzynarodowej Konferencji na rzecz LudnoÊci i Roz-

woju, Kair 1994.
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• dotkliwoÊç ubóstwa — na przyk∏ad Êredni poziom dochodów osiàganych przez gospodarstwa do-
mowe ˝yjàce poni˝ej granicy ubóstwa, w których g∏ównà ˝ywicielkà rodziny jest kobieta, jest znacz-
nie ni˝szy ni˝ w gospodarstwach, w których g∏ównym ˝ywicielem jest m´˝czyzna;

• tempo wzrostu ubóstwa — na przyk∏ad liczba gospodarstw domowych ˝yjàcych poni˝ej granicy
ubóstwa, w których g∏ównà ˝ywicielkà rodziny jest kobieta, roÊnie znacznie szybciej ni˝ liczba gospo-
darstw domowych, w których g∏ównym ˝ywicielem jest m´˝czyzna.

W ka˝dym przypadku potrzebna jest perspektywa równoÊci p∏ci. JednoczeÊnie powinniÊmy wystrze-
gaç si´ uogólnieƒ na temat „feminizacji ubóstwa”, poniewa˝ badania pokazujà ogromne zró˝nico-
wanie charakteru ubóstwa ze wzgl´du na p∏eç — nie tylko w ró˝nych regionach i krajach, ale tak˝e
wÊród poszczególnych klas spo∏ecznych oraz w ciàgu ˝ycia kobiet i m´˝czyzn85.

Gospodarstwa domowe jako poziom pomiaru. Od lat siedemdziesiàtych gospodarstwo domowe by-
∏o najcz´Êciej stosowanà jednostkà analizy w pomiarach ubóstwa. O ile okaza∏o si´ ono u˝ytecznym
i strategicznym punktem odniesienia do zrozumienia relacji mi´dzy p∏ciami, o tyle perspektywa ta po-
mija ró˝nice w samym gospodarstwie domowym, natomiast za∏o˝enia na temat stosunków panujà-
cych w gospodarstwie domowym w znacznym stopniu wp∏ywajà na wnioski wyciàgane na temat cha-
rakteru ubóstwa.

Na przyk∏ad analizy oparte na za∏o˝eniu, ˝e gospodarstwami domowymi kierujà „altruistyczni” m´˝-
czyêni, którzy „pomagajà chroniç rodzin´ przed kryzysem i katastrofami”, ka˝à postrzegaç relacje
w∏adzy w gospodarstwie domowym w kontekÊcie p∏ci kulturowej, przy czym kobiety mogà nie ko-
rzystaç w równym stopniu z zasobów i dochodu, mimo ˝e wnoszà równy albo nawet wi´kszy wk∏ad
w postaci pracy niezarobkowej. W takim razie alternatywnie gospodarstwa domowe mo˝na rozumieç
jako miejsce produkcji i redystrybucji.

Optymalnym rozwiàzaniem by∏aby analiza gospodarstw domowych jako miejsca napi´ç i wspó∏pra-
cy, w której rodzin´ postrzega si´ jako „pe∏nà sprzecznoÊci instytucj´, w której na poziomie mikro
rozgrywane sà w∏adza, relacje uczuciowe i dystrybucja zasobów”86. Trzeba jednak równie˝ wziàç pod
uwag´ fakt, ˝e w badaniach ankietowych gospodarstw domowych nie da si´ okreÊliç indywidualnego
poziomu ubóstwa i w zwiàzku z tym nale˝y szukaç alternatywnych rozwiàzaƒ.

Metodologia. Do stworzenia pe∏nego obrazu ubóstwa z perspektywy równoÊci p∏ci potrzebne sà za-
równo metody iloÊciowe, jak i jakoÊciowe. IloÊciowe dane statystyczne dotyczàce ubóstwa segre-
gowane z podzia∏em na p∏eç dadzà jedynie ograniczony oglàd tego, w jaki sposób ubóstwo wp∏ywa
na kobiety (lub m´˝czyzn), poniewa˝ prawdopodobnie pominà kluczowe, choç trudne do iloÊcio-
wego zmierzenia czynniki, takie jak stres, niska samoocena i zale˝noÊç od innych87.

Podobnie, o czym ju˝ wczeÊniej by∏a mowa, przeglàdy bud˝etów gospodarstw domowych z ∏atwoÊ-
cià generujà policzalne i porównywalne mierniki ubóstwa (dochód, wydatki, konsumpcja), ale rzucajà
niewiele Êwiat∏a na ró˝nice w ubóstwie kobiet i m´˝czyzn w ramach jednego gospodarstwa domowe-
go88. Metodologia ta powinna wi´c byç uzupe∏niona o materia∏ zgromadzony na podstawie studiów
przypadków i jakoÊciowych badaƒ socjologicznych.

Dokonujàc pomiaru ubóstwa, nale˝y zatem przestrzegaç nast´pujàcych warunków:

• zapewnienie, aby gromadzone i prezentowane dane by∏y segregowane wed∏ug p∏ci;

• stosowanie metodologii uzupe∏niajàcej, ˝eby odkryç te aspekty ubóstwa, które si´ wià˝à z p∏cià
kulturowà zarówno w gospodarstwie domowym, jak i na poziomie indywidualnym;

• zapewnienie, aby w analizie danych stosowano perspektyw´ równoÊci p∏ci;

• zapewnienie, aby gromadzone i prezentowane dane by∏y segregowane z uwzgl´dnieniem innych
kategorii (takich jak wiek, stan cywilny, przynale˝noÊç etniczna, region zamieszkania), co pozwoli
wyjaÊniç ró˝nice w sytuacji kobiet i m´˝czyzn.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Bioràc pod uwag´ szeroko udokumentowany materia∏ pokazu-
jàcy, ˝e kobiety i m´˝czyêni doÊwiadczajà ubóstwa i radzà sobie z nim w odmienny sposób, wszel-
kim pomiarom ubóstwa ignorujàcym perspektyw´ równoÊci p∏ci b´dzie brakowa∏o wiarygodnoÊci
i zasadnoÊci oraz najprawdopodobniej nie b´dà one kompletne.

85 S. Razavi, Gendered Poverty…, op. cit., s. ii.
86 L. Beneria, S. Bisnath, Gender and Poverty: An Analysis for Action, Gender in Development Monograph Series nr 2,

UNDP, New York 1996, s. 14.
87 Ibidem, s. 15.
88 S. Razavi, Gendered Poverty…, op. cit., s. 5.
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Osoby tworzàce polityk´ ponoszà odpowiedzialnoÊç za fundusze, które wydatkujà na pomiar ubóst-
wa — sà to cz´sto doÊç pokaêne kwoty, bioràc pod uwag´, ˝e potrzebna jest dok∏adna analiza
i szczegó∏owe instrumenty pomiaru. Obowiàzkiem twórców polityki jest pomiar ubóstwa i przedstawie-
nie tego zjawiska w sposób mo˝liwie najbardziej kompletny i precyzyjny, z czym wià˝e si´ ÊciÊle pers-
pektywa równoÊci p∏ci.

EfektywnoÊç. Kobiety i m´˝czyêni doÊwiadczajà ubóstwa w zró˝nicowany sposób. JeÊli ró˝nice te
nie stanà si´ przedmiotem pomiarów, wówczas wszelkie inicjatywy zaplanowane na podstawie tych
danych b´dà nieskuteczne.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Istnienie danych Sektorowy JeÊli nie ma danych W jakim stopniu w danych Przeglàd
jakoÊciowych i wskaêników jakoÊciowych, prawdopodobnie jakoÊciowych êróde∏
pomiaru ubóstwa nie zostanie przeanalizowany uwzgl´dnia si´ i analizuje 

wa˝ny wymiar p∏ci kulturowej kategori´ p∏ci kulturowej

Istnienie danych dotyczàcych Sektorowy Dane dotyczàce gospodarstwa Przeglàd
ubóstwa posegregowanych domowego, które nie b´dà êróde∏
na poziomie gospodarstwa segregowane wed∏ug ró˝nych
domowego kategorii, nie okreÊlà nierównoÊci

w gospodarstwie domowym
majàcych zwiàzek z p∏cià
kulturowà

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Stosowanie zró˝nicowanych metod. Przy prowadzeniu badaƒ i analizowaniu ubóstwa, zw∏aszcza
z perspektywy równoÊci p∏ci, osoby tworzàce polityk´ powinny promowaç stosowanie metod iloÊ-
ciowych i jakoÊciowych. Stosowanie wielu metod pomo˝e ujawniç uprzedzenia p∏ciowe, które mogà
byç charakterystyczne dla jednej metody.

• Oszacowanie partycypacji w ubóstwie. Jest to badanie uczestniczàce, w ramach którego sami
ubodzy wskazujà kryteria analizy ubóstwa oraz definiujà, co to znaczy „byç biednym”. Ze wzgl´du
na charakter uczestniczàcy badanie to mo˝e proponowaç bardziej jakoÊciowà analiz´ ubóstwa,
uwzgl´dniajàcà tak˝e perspektyw´ równoÊci p∏ci, która mo˝e byç pomini´ta przy pomiarach iloÊ-
ciowych. Oszacowania takie mogà jednak byç stronnicze wobec jednej z p∏ci, jeÊli grupa badanych
zostanie dobrana w nieodpowiedni sposób. W zwiàzku z tym nale˝y zagwarantowaç w∏àczenie
opinii zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn89.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Je˝eli w definicji ubóstwa i jego pomiarach zosta∏a uwzgl´dniona perspektywa równoÊci p∏ci, wyda-
wa∏oby si´, ˝e logicznym tego nast´pstwem b´dzie jej odzwierciedlenie w planowaniu i realizacji
dzia∏aƒ s∏u˝àcych likwidacji ubóstwa. Niestety, nie zawsze tak jest. Czasami przy tworzeniu strategii
i programów gubi si´ kluczowe dane, które podkreÊlajà znaczenie p∏ci kulturowej. JednoczeÊnie, ze
wzgl´du na skomplikowane wzajemne powiàzania p∏ci kulturowej i ubóstwa, „dodanie” perspektywy
równoÊci p∏ci do programów likwidacji ubóstwa jest niewystarczajàce — perspektywa ta od samego
poczàtku powinna towarzyszyç projektowaniu wszelkich tego typu programów.

Problemem jest równie˝ z∏a koordynacja inicjatyw na rzecz likwidacji ubóstwa oraz inicjatyw na rzecz
równoÊci p∏ci. Mimo ˝e w ka˝dej z tych dziedzin prowadzone sà innowacyjne i post´powe dzia∏ania,
nie dochodzi do „krzy˝owania si´ obu tych inicjatyw”, co powoduje, ˝e programy dotyczàce ubóstwa
ca∏kowicie ignorujà perspektyw´ równoÊci p∏ci.

89 N. Catagay, Gender and Poverty…, op. cit., s. 9.
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W raporcie UNDP z 2000 roku stwierdzono, ˝e nierównoÊç p∏ci nie jest postrzegana jako êród∏o ubóst-
wa w wi´kszoÊci ocenionych programów dotyczàcych jego likwidacji. Istniejà jednak znaczne ró˝nice
mi´dzy p∏ciami w doÊwiadczaniu ubóstwa, którymi jak najszybciej trzeba si´ zajàç90.

Przeglàd inicjatyw na rzecz zmniejszenia ubóstwa pokazuje, ˝e jeÊli ju˝ dodaje si´ „perspektyw´ rów-
noÊci p∏ci”, to prawie zawsze w formie dzia∏aƒ na ma∏à skal´, adresowanych na ogó∏ do kobiet. Tego
rodzaju podejÊcie ma nast´pujàce negatywne skutki:

• marginalizuje kwesti´ równoÊci p∏ci jako problem „odr´bny”, zamiast traktowaç jà jako integralny
aspekt problemów i rozwiàzaƒ zwiàzanych z ubóstwem;

• dzia∏ania prowadzone na ma∏à skal´ docierajà zazwyczaj jedynie do cz´Êci spo∏ecznoÊci, do której
sà skierowane (np. do „biednych kobiet”);

• ma ograniczony zakres, najcz´Êciej zajmujàc si´ „praktycznymi” potrzebami kobiet, a nie zwracajàc
uwagi na koniecznoÊç przekszta∏cenia instytucji spo∏ecznych i gospodarczych w taki sposób, aby
zapewnia∏y trwa∏e rozwiàzania majàce na celu wyeliminowanie ubóstwa kobiet; nie dostrzega w nie-
odp∏atnej pracy kobiet bariery uniemo˝liwiajàcej im pe∏ne uczestnictwo ekonomiczne;

• nie uwzgl´dnia tego, w jaki sposób spo∏eczno-kulturowe role p∏ciowe i relacje mi´dzy p∏ciami wp∏y-
wajà na ubóstwo m´˝czyzn w konkretnych przypadkach (np. na sytuacj´ wdowców).

Przy projektowaniu i wdra˝aniu programów na rzecz redukcji ubóstwa nale˝y zatem dà˝yç do osiàg-
ni´cia dwóch celów:

• uznanie oraz uwzgl´dnienie zró˝nicowania potrzeb kobiet i m´˝czyzn;

• stworzenie rozwiàzaƒ, które zakwestionujà i przekszta∏cà instytucje spo∏eczne, ekonomiczne,
polityczne i kulturalne utrwalajàce zarówno nierównoÊç p∏ci, jak i ubóstwo.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

OdpowiedzialnoÊç. „Nawet kiedy w jakimÊ kraju próbuje si´ wdra˝aç polityk´ ekonomicznà majàcà
stymulowaç wzrost, który przyniesie popraw´ sytuacji osób biednych, i uruchamiaç programy, których
celem jest zmniejszenie ubóstwa, niekompetentne lub oboj´tne instytucje rzàdowe mogà zniwelowaç
efekt tych wysi∏ków”91. Programy nastawione na zmniejszanie ubóstwa, zawierajàce solidne mecha-
nizmy odpowiedzialnoÊci oraz Êrodki weryfikacji wydanych zasobów, przyczyniajà si´ do promowa-
nia dobrego rzàdzenia. Promowanie równoÊci p∏ci w programach na rzecz redukcji ubóstwa musi
byç elementem odpowiedzialnoÊci, którà ponoszà rzàdy, poniewa˝ majà one obowiàzek zlikwidowaç
niedostatek w ca∏ym spo∏eczeƒstwie.

Trwa∏oÊç. Choç dzia∏ania ukierunkowane na pomaganie kobietom lub m´˝czyznom w radzeniu so-
bie z ubóstwem mogà nieco poprawiç ich trudne po∏o˝enie, trwa∏e i d∏ugoterminowe rozwiàzania
wymagajà równie˝ zwrócenia uwagi na szerszy kontekst instytucjonalny. Poniewa˝ fakt, ˝e ubóstwo
znacznie cz´Êciej wyst´puje w gospodarstwach domowych, w których g∏ównà ˝ywicielkà rodziny jest
kobieta, wià˝e si´ niezaprzeczalnie z instytucjami spo∏ecznymi i podzia∏em pracy niezarobkowej ze
wzgl´du na p∏eç, programy na rzecz zmniejszenia ubóstwa, które nie uwzgl´dniajà perspektywy rów-
noÊci p∏ci b´dà w ostatecznym rozrachunku nieskuteczne.

JakoÊç ˝ycia i wzajemne zale˝noÊci spo∏eczne. Zrozumienie spo∏eczno-kulturowych ról p∏ciowych
i relacji mi´dzy p∏ciami mo˝e pomóc w zagwarantowaniu, aby korzyÊci wynikajàce ze stosowania
strategii na rzecz zmniejszenia ubóstwa by∏y równomiernie dystrybuowane w gospodarstwach domo-
wych, tym samym zapobiegajàc pokoleniowemu dziedziczeniu ubóstwa. Poniewa˝ kobiety w nie-
których sytuacjach sà bardziej sk∏onne ni˝ m´˝czyêni przeznaczyç znacznà cz´Êç swoich zarobków
na wydatki zwiàzane z dzieçmi i gospodarstwem domowym, istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo,
˝e Êrodki przeznaczone na rzecz likwidacji ubóstwa, które konkretnie odnoszà si´ do potrzeb kobiet,
w wi´kszym stopniu pozytywnie wp∏ynà na dobrobyt ca∏ych rodzin92.

90 UNDP Poverty Report 2000, UNDP, New York 2000, s. 94.
91 Ibidem, s. 54.
92 L. Beneria, S. Bisnath, Gender and Poverty…, op. cit., s. 14.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek wskaêników Sektorowy Mo˝e wskazywaç zobowiàzanie Przeglàd polityki/
i Êrodków weryfikacji osób tworzàcych polityk´ /programu
uwzgl´dnionych w programach do pomiaru jej wp∏ywu na kobiety
na rzecz zmniejszenia i m´˝czyzn
ubóstwa, segregowanych
z podzia∏em na p∏eç

Udzia∏ ekspertek/ekspertów Sektorowy Mo˝e wskazywaç zobowiàzanie Zasi´g i jakoÊç wp∏ywu Przeglàd procesu
od spraw równoÊci p∏ci osób tworzàcych polityk´ ekspertek/ekspertów 
w planowaniu polityki do w∏àczania perspektywy od spraw równoÊci p∏ci

równoÊci p∏ci do planowania oraz wp∏ywu ekspertyzy
polityki na polityk´

Zró˝nicowanie procentowe Krajowy; Czy program lub polityka Badania ubóstwa
gospodarstw domowych, ocenia dane odpowiednio uwzgl´dniajà
w których g∏ównà uzyskane perspektyw´ równoÊci p∏ci
˝ywicielkà rodziny jest kobieta po wdro˝eniu
i takich, w których g∏ównym programu
˝ywicielem rodziny jest i porównuje je
m´˝czyzna, w których z danymi
nastàpi∏o zmniejszenie zgromadzonymi
ubóstwa przed jego

rozpocz´ciem

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Poziom Czy program by∏ w równym Ewaluacja 
b´dàcych beneficjentami projektu/ stopniu adresowany do kobiet programu
programów na rzecz /programu i m´˝czyzn oraz czy 
zmniejszenia ubóstwa w jednakowym stopniu 
(m.in. mikrofinansowanie, do nich dotar∏
szkolenia, tworzenie miejsc
pracy)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• W∏àczenie wymiaru makroekonomicznego. Choç ukierunkowane dzia∏ania na poziomie mikro
majà zasadnicze znaczenie dla uwzgl´dniania potrzeb kobiet i m´˝czyzn, podejÊcie to jest zbyt wàs-
kie, by doprowadziç do wi´kszych zmian tendencji zwiàzanych z ubóstwem, a zw∏aszcza przyczyniç
si´ do zwalczania jego êróde∏. Polityka makroekonomiczna wywiera du˝y wp∏yw na ubóstwo, w zwiàz-
ku z czym musi byç elementem rozwiàzaƒ na rzecz jego zmniejszenia. Z chwilà, gdy kwestie spra-
wiedliwoÊci spo∏ecznej i równoÊci p∏ci zostanà zintegrowane z politykà makroekonomicznà, pojawià
si´ trwa∏e rezultaty zwalczania nierównoÊci p∏ci i ubóstwa.

Zob. podrozdzia∏ Makroekonomia i handel w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

• Integrowanie dobrego rzàdzenia. Przekazywanie wszystkich informacji o programie w sposób
przejrzysty (zw∏aszcza na temat wydatków i osiàgni´tych rezultatów) oraz organizowanie spotkaƒ
publicznych, by informowaç o programach redukcji ubóstwa i promowaç dialog spo∏eczny, to dwa
sposoby ∏àczenia kwestii rzàdzenia i zmniejszania ubóstwa. Sposób uwzgl´dniania kwestii rów-
noÊci p∏ci powinien zawsze jasno wynikaç z raportów i innych informacji na temat programów re-
dukcji ubóstwa — b´dzie to nie tylko przejawem odpowiedzialnoÊci, ale tak˝e pozwoli na stopniowe
zwi´kszanie ÊwiadomoÊci na temat wa˝nych zale˝noÊci mi´dzy p∏cià kulturowà a ubóstwem.

• Planowanie, monitorowanie i ewaluacja oparte na uczestnictwie. Zapewnienie równowagi p∏ci
wÊród osób zaanga˝owanych w dzia∏ania to pierwszy wa˝ny krok ku zagwarantowaniu w∏àczania
perspektywy równoÊci p∏ci. JeÊli chodzi o programy na rzecz zmniejszenia ubóstwa, dà˝enie do
w∏àczenia ubogich kobiet i m´˝czyzn w planowanie inicjatyw, monitorowanie ich i ewaluowanie za-
pewni nie tylko uwzgl´dnienie opinii osób biednych, ale tak˝e wzi´cie pod uwag´ zró˝nicowanych
potrzeb oraz punktów widzenia kobiet i m´˝czyzn.
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• OkreÊlanie potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnych i gospodarstw domowych jest niezb´dne dla oceny
praktycznych i strategicznych potrzeb kobiet i m´˝czyzn oraz zgromadzenia danych, których ana-
liza pomo˝e zbadaç, czy nastàpi∏ post´p. Jednym z pomocnych narz´dzi w realizacji tego celu b´dzie
przeprowadzenie badaƒ pozwalajàcych na uzyskanie wiedzy o potrzebach. Na przyk∏ad w bada-
niach ankietowych gospodarstw domowych dotyczàcych oceny potrzeb spo∏eczno-ekonomicz-
nych93 k∏adzie si´ nacisk na to, aby kobiety i m´˝czyêni sami okreÊlali swoje ró˝ne potrzeby. (Trze-
ba równie˝ pami´taç o koniecznoÊci przeprowadzenia badaƒ ex post, b´dàcych sposobem
ewaluacji projektów).

• Dzia∏ania o charakterze wieloaspektowym i komplementarnym. Jak ju˝ by∏a o tym mowa, dzia∏a-
nia na ma∏à skal´, adresowane ogólnie do kobiet, cz´sto nie przynoszà wystarczajàcych i trwa∏ych
rezultatów. Nie znaczy to, ˝e powinno si´ wyeliminowaç tego rodzaju dzia∏ania, ale ˝e:

– plany dzia∏aƒ powinny byç tworzone w sposób przejrzysty i realistyczny, majàc na uwadze spo-
dziewane rezultaty i wp∏yw na ca∏à spo∏ecznoÊç osób ubogich;

– aby zapewniç wi´kszy wp∏yw, nale˝y planowaç dzia∏ania wieloaspektowe, komplementarne i ukie-
runkowane (tj. skupiajàce si´ na ró˝nych grupach kobiet i m´˝czyzn majàcych okreÊlone potrzeby);

– dzia∏ania ukierunkowane powinny byç „zweryfikowane z perspektywy równoÊci p∏ci”, ˝eby mieç
pewnoÊç, i˝ nie utrwalajà one spo∏eczno-kulturowych ról p∏ciowych i takich relacji mi´dzy p∏ciami,
które cz´Êciowo przyczyniajà si´ do ubóstwa (tzn. kobiety nie powinny byç nadmiernie obcià˝one
albo przypisane wy∏àcznie do „tradycyjnie kobiecych” zawodów, nale˝y dà˝yç do wi´kszej rów-
nowagi w pracy niezarobkowej).

• Ocena i kontrola celów strategicznych/praktycznych z perspektywy równoÊci p∏ci dotyczy pro-
jektów programów, które nale˝y przeanalizowaç, ˝eby okreÊliç, w jakim stopniu planowane cele majà
charakter „praktyczny” lub „strategiczny”. Niewielka liczba dzia∏aƒ strategicznych wskazuje, ˝e
program powinien byç zrewidowany.

CELE PRAKTYCZNE zaspokajajà podstawowe, pilne potrzeby ubogich
kobiet i m´˝czyzn (np. czysta woda, ˝ywnoÊç,
schronienie).

CELE STRATEGICZNE przyczynià si´ do przekszta∏cenia instytucji cz´Êciowo
odpowiedzialnych za utrwalanie nierównoÊci p∏ci
i ubóstwa (mo˝e to obejmowaç podwa˝anie
stereotypów p∏ciowych i tradycyjnych ról obu p∏ci,
które powodujà, ˝e kobiety sà szczególnie nara˝one
na ubóstwo, np. obowiàzki kobiet zwiàzane
z pracà niezarobkowà).

Granica mi´dzy potrzebami „praktycznymi” i „strategicznymi” jest cz´sto nieostra. Zaspokojenie po-
trzeby praktycznej, (na przyk∏ad poprawa szans zarobkowych), mo˝e pomóc w zaspokojeniu potrzeb
strategicznych, gdy˝ mo˝e podnieÊç poczucie w∏asnej wartoÊci i pewnoÊci siebie u kobiet, daç wi´k-
szà autonomi´ i niezale˝noÊç finansowà. Sà to wa˝ne katalizatory u∏atwiajàce zniesienie spo∏eczno-
-ekonomicznych barier instytucjonalnych. Podobnie poprawa dost´pu m´˝czyzn do us∏ug i Êwiadczeƒ
zdrowotnych mo˝e zmniejszyç rozmiary szerzàcych si´ wÊród nich depresji i alkoholizmu — co mo˝e
równie˝ pomóc w osiàgni´ciu strategicznego celu w ramach polityki równoÊci p∏ci, jakim jest wi´ksze
zaanga˝owanie m´˝czyzn w ˝ycie rodzinne.

93 S. Tadjbakhsh, The Women’s Economic Survey of Tajikistan, oprac. dla UNHCR Relief International, Dushanbe,
Tajikistan 1995.
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W tej wytycznej sektorowej dotyczàcej polityki równoÊci p∏ci analizowane sà mo˝liwoÊci w∏à-
czania perspektywy równoÊci p∏ci do systemu sprawiedliwoÊci oraz mechanizmów moni-
torowania i ochrony praw cz∏owieka. Polityka równoÊci p∏ci nie tylko zwi´ksza legitymizacj´
paƒstwa, ale tak˝e podnosi efektywnoÊç rzàdów i poprawia jakoÊç ˝ycia spo∏eczeƒstwa.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Ustawodawstwo (czyli prawo konstytucyjne, karne, cywilne, pracy, rozporzàdzenia w∏adz paƒ-
stwowych, regionalnych i lokalnych) stanowi podstaw´ prawnà uprawnieƒ w zakresie równoÊci p∏ci.
Ustawy i regulacje prawne sà wa˝nym wyrazem woli politycznej oraz zobowiàzania paƒstwa do
przestrzegania zasad przedstawionych w tych prawach. Istniejàce ustawodawstwo mo˝e zwróciç
uwag´ na okreÊlone kwestie (takie jak równoÊç p∏ci) oraz s∏u˝yç jako katalizator zmian.

Ustawodawstwo nie uwzgl´dniajàce kwestii równoÊci p∏ci („neutralne p∏ciowo”) nie prowadzi do pro-
mowania równoÊci p∏ci i zniesienia dyskryminacji. Z tego powodu wiele paƒstw wprowadzi∏o ustawo-
dawstwo, którego celem jest zagwarantowanie równoÊci p∏ci. Najcz´Êciej sà to zapisy w konstytucji
zakazujàce dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç, które mogà rekompensowaç brak bardziej konkret-
nego ustawodawstwa. Praktyka jednak pokazuje, ˝e jeÊli chce si´ zapewniç prawdziwà ochron´
prawnà równouprawnieniu, nale˝y bezpoÊrednio i konkretnie odnosiç si´ do problemu dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç. 

Przyk∏ady ustawodawstwa, które pe∏niej chroni równoÊç p∏ci:

• ogólne prawo antydyskryminacyjne (którego jednym z aspektów jest dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç);

• konkretne ustawy dotyczàce dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç;

• ustawa o równym statusie lub bardziej konkretna ustawa o równych szansach w zatrudnieniu;

• ustawy o prawach kobiet, cz´sto oparte na Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Women);

• rozporzàdzenia lokalne, które wdra˝ajà zasady Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dys-
kryminacji kobiet.

Powy˝sze przyk∏ady koncentrujà si´ na ró˝nych aspektach i przedstawiajà zró˝nicowane podejÊcia do
ustawodawstwa dotyczàcego równoÊci p∏ci. Wa˝ne jest, aby paƒstwa przyj´∏y model najodpowiedniej-
szy dla ich specyficznych potrzeb i sytuacji.

SprzecznoÊci mi´dzy ogólnymi zapisami konstytucyjnymi „gwarantujàcymi” równoÊç p∏ci a innymi
bardziej szczegó∏owymi aktami prawnymi, w których mo˝e si´ pojawiç dyskryminacja ze wzgl´du na
p∏eç (np. dotyczàca prawa do dziedziczenia lub praw majàtkowych) nie sà niczym niezwyk∏ym. DoÊç
powszechne sà przypadki, kiedy pewne ustawy poÊrednio naruszajà rzeczywistà równoÊç (np. usta-
wy o ochronie macierzyƒstwa lub urlopie ojcowskim, prawa ograniczajàce zatrudnienie kobiet). Dlatego
tak wa˝ne jest stosowanie analizy z perspektywy równoÊci p∏ci przy opracowywaniu projektów ustaw,
uchwalaniu ich i nowelizacji ustawodawstwa.
˚eby osiàgnàç pe∏ne równouprawnienie, konieczne mo˝e byç tak˝e ustanowienie specjalnych praw
dotyczàcych konkretnych kwestii zwiàzanych z równoÊcià p∏ci. Na przyk∏ad brak regulacji prawnych
w sprawie gwa∏tu ma∏˝eƒskiego i przemocy domowej pozbawia obywateli pe∏nej ochrony oraz stanowi
barier´ uniemo˝liwiajàcà osiàgni´cie równoÊci p∏ci.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• zapewnienie, aby wszelkie przypadki dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç zosta∏y zidentyfikowane
i wyeliminowane z istniejàcego ustawodawstwa;

• zagwarantowanie, aby ustawodawstwo dotyczàce równoÊci p∏ci zapewnia∏o odpowiednià ochron´
prawnà przed dyskryminacjà ze wzgl´du na p∏eç oraz by∏o wyrazem silnej woli politycznej na rzecz
promowania równoÊci.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Uprawnienia ustawowe to oczywiÊcie kwestia sprawiedliwoÊci. Aby zagwarantowaç
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przestrzeganie mi´dzynarodowych standardów praw cz∏owieka w zakresie równoÊci p∏ci (np. Kon-
wencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet), nale˝y je w∏àczyç do krajowego usta-
wodawstwa.

OdpowiedzialnoÊç i wiarygodnoÊç. O ile zapisy konstytucyjne dotyczàce równoÊci p∏ci mogà byç
wystarczajàce w sensie prawnym, o tyle nieistnienie szczegó∏owego ustawodawstwa mo˝e oznaczaç
brak woli politycznej ze strony rzàdów, by powa˝nie traktowaç kwestie równoÊci p∏ci. Tym samym za-
pewnienie konkretniejszych regulacji prawnych dotyczàcych równoÊci p∏ci jest kwestià wiarygodnoÊci
i odpowiedzialnoÊci rzàdu.

EfektywnoÊç. Dyskryminacja poÊrednia, która mo˝e byç skutkiem niedostatecznych regulacji praw-
nych, w rzeczywistoÊci utrwala nierównoÊç p∏ci — zw∏aszcza na rynku pracy i w ˝yciu rodzinnym. Jak
wykazano w innych wytycznych w sprawie równoÊci p∏ci (zob. np. podrozdzia∏ Makroekonomia i han-
del), nierównoÊç ta stanowi powa˝nà barier´ w rozwoju spo∏eczno-gospodarczym.

JakoÊç ˝ycia. Ochrona prawna bezpoÊrednio wp∏ywa na zdolnoÊç kobiet i m´˝czyzn do pe∏nego
udzia∏u w ekonomicznych, spo∏ecznych, politycznych i kulturalnych sferach ˝ycia.

Prawodawstwo mo˝e poprawiç warunki ˝ycia kobiet poprzez wprowadzenie ustaw zapobiegajàcych
dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç w sferze zatrudnienia, wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ pracowniczych,
a tak˝e przeciwdzia∏ajàcych przemocy i molestowaniu. Co wi´cej, mo˝e si´ przyczyniç do zwi´kszenia
potencja∏u kobiet, przyznajàc im prawa w∏asnoÊci i prawo do dziedziczenia, lepszy dost´p do kre-
dytów i innych zasobów oraz wi´kszà partycypacj´ i reprezentacj´ politycznà94.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Istniejàce zapisy konstytucyjne Krajowy Zobowiàzanie prawne na rzecz W jaki sposób zapisy te Przeglàd
dotyczàce równoÊci p∏ci równoÊci p∏ci sà wdra˝ane ustawodawstwa

i monitorowane

Istniejàce specyficzne Krajowy Wola polityczna wdra˝ania SkutecznoÊç albo stopieƒ Przeglàd
ustawodawstwo (mo˝e równie˝ Konwencji w sprawie likwidacji wdro˝enia ustawodawstwa
antydyskryminacyjne obejmowaç wszelkich form dyskryminacji
i/lub dotyczàce równych poziom lokalny kobiet albo zapisów 
szans lub regionalny) konstytucyjnych

dotyczàcych równoÊci p∏ci

Je˝eli istnieje wspomniane Krajowy Poziom ÊwiadomoÊci, ˝e takie Badania ludnoÊci
wy˝ej ustawodawstwo, prawo istnieje. Niski poziom
odsetek ludnoÊci Êwiadomej ÊwiadomoÊci b´dzie 
tego faktu prawdopodobnie sygna∏em

niedostatecznych wysi∏ków
na rzecz wdra˝ania tego prawa

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Przeglàd ca∏ego ustawodawstwa z perspektywy równoÊci p∏ci, przeprowadzony przez ekspertk´/
/eksperta od spraw równoÊci p∏ci, powinien obejmowaç nast´pujàce kwestie:

– Które zapisy prawne wyraênie chronià jednostki przed dyskryminacjà ze wzgl´du na p∏eç?

– Czy ustawy zawierajà elementy wskazujàce na bezpoÊrednià dyskryminacj´ ze wzgl´du na p∏eç
(tj. znajdujà si´ w nich zapisy wyraênie odmawiajàce kobietom lub m´˝czyznom równych praw lub
szans)?

– Czy ustawy zawierajà jakiekolwiek elementy, które mogà prowadziç do poÊredniej dyskryminacji ze
wzgl´du na p∏eç (tj. czy istniejà regulacje prawne, które mogà prowadziç do dyskryminacji kobiet
lub m´˝czyzn z powodu ról spo∏ecznych bàdê obowiàzków, które na ogó∏ pe∏nià w spo∏eczeƒstwie)?

94 Learning and Information Pack, Gender Mainstreaming, UNDP, Gender in Development Programme, New York 2000.

98



Przy analizie potencjalnej dyskryminacji poÊredniej trzeba zwróciç uwag´ na konkretne grupy kobiet
bàdê m´˝czyzn, które mogà byç dyskryminowane (np. matki, ojcowie, m∏ode lub starsze kobiety, m∏o-
dzi lub starsi m´˝czyêni, grupy zawodowe zdominowane przez kobiety lub m´˝czyzn). W tym wypadku
nale˝y tak˝e dokonaç przeglàdu skutecznoÊci mechanizmów wdra˝ania ustaw oraz ich efektów.

• Budowanie potencja∏u instytucji ustawodawczych. Wzmocnienie potencja∏u kluczowych partne-
rów, którzy opracowujà projekty ustaw, dokonujà przeglàdu ustawodawstwa i uchwalajà prawo ma
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, ˝e równoÊç p∏ci zostanie uwzgl´dniona. Nale˝y przede
wszystkim wziàç pod uwag´ szkolenie i podnoszenie ÊwiadomoÊci nast´pujàcych grup:

– komisje parlamentarne — ˝eby: (a) zapewniç, i˝ równoÊç p∏ci jest w∏aÊciwie odzwierciedlona w usta-
wach, których projekty opracowujà lub przedk∏adajà parlamentowi; (b) byç Êwiadomym luk w usta-
wodawstwie w tych dziedzinach, którymi komisje si´ zajmujà pod kàtem równoÊci p∏ci; (c) móc przy-
jàç odpowiednie przepisy prawne w celu zlikwidowania tych braków;

– wydzia∏ prawny w parlamencie — ˝eby dokonaç przeglàdu wszystkich projektów prawnych przed-
k∏adanych parlamentowi i zweryfikowaç je pod kàtem równoÊci p∏ci (zob. ni˝ej);

– parlamentarzyÊci — ˝eby móc krytycznie przeanalizowaç z perspektywy równoÊci p∏ci przedk∏a-
dane im projekty ustaw;

– departamenty prawne ministerstw lub kancelarii prezesa rady ministrów — ˝eby uwzgl´dniaç
perspektyw´ równoÊci p∏ci w projektach ustaw przesy∏anych do parlamentu przez w∏adz´ wy-
konawczà.

• Wprowadzenie procedur „weryfikowania z perspektywy równoÊci p∏ci”. W celu zapewnienia uw-
zgl´dnienia perspektywy równoÊci p∏ci we wszystkich uchwalanych projektach ustaw pomocne mo˝e
byç wprowadzenie systematycznych procedur weryfikowania ustawodawstwa pod kàtem równoÊci
p∏ci. Mogà one obejmowaç:

– zaanga˝owanie ekspertki/eksperta od spraw równoÊci p∏ci w departamencie prawnym w parlamen-
cie, której/którego zadaniem b´dzie analiza obowiàzujàcego ustawodawstwa oraz jego wp∏ywu na
sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn, a tak˝e przygotowanie zalecanych poprawek na rzecz uwzgl´dniania
kwestii zwiàzanych z równoÊcià p∏ci;

– instytucje, które przedk∏adajà parlamentowi projekt ustawy powinny przygotowaç wykaz impli-
kacji tego prawa w zakresie równoÊci p∏ci, który b´dzie obowiàzkowym elementem pierwszego
czytania projektu ustawy w parlamencie.

• Nawiàzanie do Zaleceƒ ogólnych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet: Zalecenia
ogólne wydawane przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet sà u˝ytecznym êród∏em do no-
welizowania i aktualizowania ustawodawstwa. Rekomendacje te, choç nie sà wià˝àce, wskazujà,
w jaki sposób nale˝y interpretowaç Konwencj´ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet na szczeblu krajowym, ˝eby mo˝na jà by∏o stosowaç do wzmocnienia istniejàcego prawa lub
opracowania projektu nowej ustawy.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Sàdy powinny stosowaç przepisy prawa w sposób neutralny i pozbawiony uprzedzeƒ. S´dziowie sà
jednak zwyk∏ymi ludêmi, którzy kierujà si´ w∏asnym systemem wartoÊci i interpretacjà. Nie bez zna-
czenia jest tak˝e fakt, i˝ praktyka sàdowa ciàgle ewoluuje — ustanawiane sà nowe prawa i pojawiajà
si´ nowe precedensy.

Wiele paƒstw dopiero niedawno ratyfikowa∏o g∏ówne konwencje praw cz∏owieka. Szczególnie nowa-
torska jest w tym wypadku kwestia równoÊci p∏ci, tak jak zosta∏a ona uj´ta w Konwencji w sprawie li-
kwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, konstytucjach krajowych czy innych aktach prawnych.
Oznacza to, ˝e choç prawa i konwencje istniejà na papierze, s´dziowie potrzebujà czasu i wsparcia,
˝eby móc w pe∏ni zrozumieç i w∏àczyç do swojego orzecznictwa zasady równoÊci p∏ci. S´dziowie sà
zatem wa˝nà grupà docelowà dla dzia∏aƒ podejmowanych w ramach polityki równoÊci.

Warto tak˝e przeanalizowaç kwesti´ równej reprezentacji kobiet i m´˝czyzn w sàdownictwie. Ten-
dencje nie zawsze sà podobne — na przyk∏ad w niektórych krajach przechodzàcych transformacj´
ustrojowà kobiety stanowià wysoki odsetek wÊród s´dziów (przed 1989 rokiem, kiedy sàdownictwo
odgrywa∏o zupe∏nie innà rol´, by∏ to niskop∏atny, ma∏o presti˝owy zawód). W innych paƒstwach naj-
wy˝sze stanowiska i funkcje w sàdownictwie sà zdominowane przez m´˝czyzn.
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Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• promowanie oraz zapewnienie równej reprezentacji kobiet i m´˝czyzn w sàdownictwie;

• wzmocnienie potencja∏u oraz umiej´tnoÊci s´dziów, tak aby zasady równoÊci p∏ci mog∏y byç w pe∏-
ni i efektywnie w∏àczone do orzeczeƒ sàdowych.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Równy dost´p do zatrudnienia i nominacji w zawodzie s´dziowskim jest kwestià
sprawiedliwoÊci. Nale˝y likwidowaç wszelkie bariery uniemo˝liwiajàce równà reprezentacj´ kobiet
i m´˝czyzn, bez wzgl´du na to, czy majà one charakter systemowy, czy te˝ wynikajà ze spo∏eczno-
-kulturowych ról p∏ciowych i stereotypów — powinien byç to imperatyw sprawiedliwoÊci.

WiarygodnoÊç. Sàdownictwo b´dzie wiarygodne, je˝eli b´dzie w stanie wydawaç obiektywne i bez-
stronne orzeczenia, zgodne z przepisami prawa. Niestety, bezstronnoÊç w sprawach dotyczàcych
sprawiedliwoÊci i równoÊci p∏ci mo˝e ograniczaç brak informacji na temat nierównoÊci p∏ci i pow-
szechnoÊç tradycyjnych ról p∏ciowych. ˚eby zagwarantowaç t´ wiarygodnoÊç, konieczne jest zwi´k-
szenie ÊwiadomoÊci w sprawach równoÊci p∏ci, uwra˝liwienie s´dziów na t´ problematyk´ i ich odpo-
wiednie przeszkolenie.

Równowaga p∏ci w sàdownictwie — zw∏aszcza na najwy˝szych stanowiskach — to tak˝e kwestia wia-
rygodnoÊci. Poniewa˝ ani o m´˝czyznach, ani o kobietach nie mo˝na powiedzieç, ˝e sà „naturalnie”
lepszymi stra˝nikami sprawiedliwoÊci, nierównowaga w reprezentacji p∏ci musi wskazywaç na bariery
lub dyskryminacj´ na pewnym szczeblu, co zmniejsza wiarygodnoÊç sàdów.

EfektywnoÊç. Choç równoÊç p∏ci to kwestia sprawiedliwoÊci i praw cz∏owieka, jest ona równie˝ wa-
runkiem wst´pnym pe∏nego rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego. Odpowiednio wyszkoleni, zdolni s´-
dziowie, którzy potrafià skutecznie przestrzegaç prawnych zasad równoÊci p∏ci, przyczyniajà si´ do
rozwoju spo∏eczeƒstwa.

Sojusze. Paƒstwo rzàdzone przepisami prawa to warunek wst´pny ubiegania si´ o cz∏onkostwo w wie-
lu mi´dzynarodowych sojuszach i organizacjach. O sàdownictwie, które jest gotowe i sk∏onne prze-
strzegaç tylko niektórych zasad sprawiedliwoÊci, z wy∏àczeniem natomiast innych — jak na przyk∏ad
równoÊci p∏ci — nie mo˝na powiedzieç, ˝e w pe∏ni kieruje si´ przepisami prawa.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy, Równowaga p∏ci w sàdownictwie. W jakim stopniu kobiety Badania ankietowe
pracujàcych w sàdownictwie regionalny Du˝a nierównowaga b´dzie lub m´˝czyêni pracujàcy

sygna∏em istnienia w systemie w sàdownictwie majà
dyskryminacji odpowiednie kompetencje,

by przestrzegaç zasad
równoÊci p∏ci? Charakter
barier, które mogà 
wykluczaç któràÊ z p∏ci

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci w tym organie. Czy kobiety lub m´˝czyêni Badania ankietowe
b´dàcych cz∏onkiniami/ Wskaênik pozwala dostrzec pracujàcy w sàdownictwie
/cz∏onkami najwy˝szych dyskryminacyjne majà odpowiednie
organów w sàdownictwie postawy najwy˝szych kompetencje 
(np. w Sàdzie Najwy˝szym) organów paƒstwa, poniewa˝ do przestrzegania

nominacje na stanowiska zasad równoÊci p∏ci
w tym organie otrzymuje si´
z nadania politycznego

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Poziom Czy program by∏ w równym Sprawozdania
b´dàcych uczestniczkami/ programu stopniu adresowany do kobiet z monitorowania
/uczestnikami szkoleƒ i m´˝czyzn oraz i ewaluacji
sàdowych lub programów czy w jednakowym stopniu programów
podnoszàcych kwalifikacje do nich dotar∏
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Ocena i kontrola sàdownictwa. Aby oceniç kompetencje s´dziów w kwestiach równoÊci p∏ci, mo˝-
na przeprowadziç badania (mo˝e je wykonaç m.in. ministerstwo sprawiedliwoÊci), np. ankiety lub
wywiady z s´dziami (albo z prawnikami/prawniczkami bàdê absolwentami/absolwentkami prawa),
oceniajàce ich znajomoÊç Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz
prawa precedensowego dotyczàcego równoÊci p∏ci. Dodatkowo warto zbadaç ich wol´ uczestnictwa
w szkoleniach dotyczàcych równoÊci p∏ci i poziom zainteresowania tematem.

• Uwzgl´dnianie kwestii równoÊci p∏ci w szkoleniach dla s´dziów. Szkolenia s´dziów na temat Kon-
wencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, zapisów konstytucyjnych i innych
regulacji prawnych dotyczàcych równoÊci p∏ci zwi´kszà ich kompetencje. Szczególnie u˝yteczne
mogà byç przyk∏ady efektywnego wykorzystania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dys-
kryminacji kobiet do interpretacji prawa krajowego. DoÊwiadczenia innych paƒstw pokazujà, ˝e zbyt
ogólnikowe lub niedostateczne gwarancje konstytucyjne mogà byç wzmocnione przez powo∏anie si´
na postanowienia wspomnianej konwencji95. Szkolenie takie mo˝e mieç ró˝ne formy:

– szkolenie w ramach pracy (kursy, seminaria, konferencje, wizyty studyjne, udzia∏ w krajowych im-
prezach poÊwi´conych prawu i równoÊci p∏ci);

– w∏àczenie szkoleƒ do programów nauczania na studiach prawniczych (kursy na temat równoÊci
p∏ci, w∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do programów innych kursów).

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wiele paƒstw b´dàcych cz´Êcià mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci chroniàcej i promujàcej prawa cz∏o-
wieka zobowiàza∏o si´ do ochrony i promowania praw cz∏owieka zwiàzanych z równoÊcià p∏ci. Najcz´Ê-
ciej przywo∏ywanym traktatem mi´dzynarodowym, który konkretnie i wyraênie daje mi´dzynarodowy
mandat w tym wzgl´dzie, jest Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

DoÊwiadczenia ró˝nych paƒstw pokazujà jednak, i˝ sama ratyfikacja traktatu nie oznacza od razu, ˝e
jego zasady zostanà przyj´te w ustawodawstwie krajowym i faktycznie b´dà wdra˝ane. Konieczne jest
wi´c ustanowienie skutecznych mechanizmów monitorowania i wdra˝ania. Okresowe sprawozdania
z realizacji postanowieƒ konwencji, przedk∏adane mi´dzynarodowym komitetom ustanowionym na
mocy danego traktatu, sà jednym ze sposobów monitorowania i wype∏niania zobowiàzaƒ mi´dzynaro-
dowych. Odgrywajà one jednak rol´ bardziej formalnà ni˝ praktycznà. O wiele wi´kszà wartoÊç majà
na poziomie krajowym zewn´trzne mechanizmy ustanowione w celu monitorowania i raportowania.

Trzeba tak˝e pami´taç, i˝ monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji postanowieƒ konwencji jest
rzadko „zintegrowane” — choç sprawozdania przedk∏adane Komitetowi ds. Likwidacji Dyskryminacji
Kobiet b´dà, rzecz jasna, odnosi∏y si´ do kwestii równoÊci p∏ci, to jednak raporty sk∏adane innym ko-
mitetom (np. z realizacji Konwencji Praw Dziecka) cz´sto ca∏kowicie pomijajà kwestie równoÊci p∏ci.
Ponadto w raportach sk∏adanych Komitetowi ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet lub komitetom usta-
nowionym dla innych konwencji nale˝y przejÊç od „formalistycznego” wyliczania przyj´tych praw do
sprawozdawania o rzeczywiÊcie zrealizowanych zobowiàzaniach i konkretnych rezultatach.

Celem polityki równoÊci p∏ci jest w tym wypadku:

• zapewnienie systematycznego i pe∏nego w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do mechanizmów moni-
torowania i raportowania dotyczàcych wszystkich mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ w dziedzinie
praw cz∏owieka.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

EfektywnoÊç. Wdra˝anie i monitorowanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymi-
nacji kobiet b´dzie bardziej skuteczne, je˝eli od samego poczàtku wyraênie wska˝e si´ na powià-
zania mi´dzy jej postanowieniami a zapisami w innych konwencjach.

95 Bringing Equality Home: Implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Women
(CEDAW), red. I. Landsberg-Lewis, UNIFEM, New York 1998.
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Mechanizmy monitorowania i raportowania skupiajà si´ na kwestii odpowiedzialnoÊci za niepo-
wodzenia w ramach jednego systemu spo∏ecznego (w naszym wypadku b´dà to niepowodzenia w za-
gwarantowaniu równoÊci p∏ci). Oznacza to, ˝e cele „ochrona praw” i „rozwój spo∏eczny” wzajemnie si´
wzmacniajà, a zwrócenie uwagi na kwestie praw zwiàzanych z równoÊcià p∏ci sprzyja lepszemu roz-
wojowi spo∏eczno-ekonomicznemu96.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek sprawozdaƒ Krajowy W jakim stopniu zosta∏o przyj´te Przeglàd
z realizacji konwencji, podejÊcie w∏àczania perspektywy sprawozdaƒ
w których zwraca si´ uwag´ równoÊci p∏ci do g∏ównego
na kwestie równoÊci p∏ci nurtu polityki

Zasoby (ludzkie, czasowe, Krajowy Czy sporzàdzanie raportów JakoÊç sprawozdaƒ Ocena i kontrola
finansowe) przeznaczone na temat realizacji postanowieƒ procesu
przez rzàdy na przygotowanie Konwencji w sprawie likwidacji przygotowywania
sprawozdaƒ z realizacji wszelkich form dyskryminacji raportów
Konwencji w sprawie likwidacji kobiet jest priorytetem na temat realizacji
wszelkich form dyskryminacji w porównaniu ze sporzàdzaniem postanowieƒ
kobiet w porównaniu z zasobami raportów dotyczàcych innych konwencji.
przeznaczonymi konwencji (Uwaga: jeÊli
na przygotowanie raportów rzàdy wspierajà
z realizacji postanowieƒ innych tworzenie
konwencji ONZ przez organizacje

pozarzàdowe 
raportów 
alternatywnych, 
nale˝y to 
uwzgl´dniç)

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia 

• W∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do sprawozdaƒ z realizacji postanowieƒ wszystkich
konwencji, a nie tylko Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Cel
ten mo˝na osiàgnàç anga˝ujàc ekspertk´/eksperta od spraw równoÊci p∏ci lub przedstawicielki/przed-
stawicieli organizacji pozarzàdowych, ˝eby przedstawili swoje uwagi i komentarze — z perspektywy
równoÊci p∏ci — do raportów wst´pnych dotyczàcych realizacji wszystkich konwencji. Aby to osiàg-
nàç, mo˝na:

– powo∏aç mi´dzysektorowà grup´ roboczà ds. równoÊci p∏ci w celu zapewnienia wi´kszej przej-
rzystoÊci i dzielenia si´ informacjami w czasie przygotowywania raportów;

– stworzyç baz´ danych, w której b´dzie mo˝na znaleêç informacje dotyczàce kwestii odnoszàcych
si´ do wi´cej ni˝ jednej konwencji (np. kwestie równoÊci p∏ci).

• Przeglàd zastrze˝eƒ do konwencji. Rzàdy powinny dokonaç przeglàdu formalnych zastrze˝eƒ,
które zg∏osi∏y do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet lub innych kon-
wencji, ˝eby zapewniç:

– ˝e zastrze˝enia te nie sà sprzeczne z przedmiotem i celem konwencji;

– ˝e je˝eli zosta∏y zg∏oszone z powodu niedostatecznego krajowego ustawodawstwa lub braków
polityki krajowej, zostanà podj´te odpowiednie kroki w celu wycofania tych zastrze˝eƒ.

96 Human Development Report, UNDP, New York 2000, s. 21.
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• Wspieranie organizacji pozarzàdowych i przygotowywania raportów alternatywnych dla ko-
mitetów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacje pozarzàdowe cz´sto przygotowujà
tzw. raporty-cienie (czyli raporty alternatywne) dla komitetów ustanowionych na mocy konwencji
mi´dzynarodowych. Przedstawicielki/przedstawiciele sektora pozarzàdowego mogà uwa˝aç, ˝e ofic-
jalne raporty rzàdowe nie przedstawiajà sytuacji w adekwatny sposób. Politycy nie powinni trakto-
waç tego jako zagro˝enia, ale raczej jako mo˝liwoÊç wzmocnienia rzàdów opartych na uczestnictwie
i dialogu. W∏adze mogà wspieraç te wysi∏ki, przekazujàc — na ˝yczenie organizacji pozarzàdowych
— wszystkie niezb´dne informacje i dokumenty oraz wyra˝ajàc zgod´ na wywiady. Wspó∏praca ta
zwi´kszy równie˝ wiarygodnoÊç i jakoÊç raportów alternatywnych.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wraz ze wzrostem ÊwiadomoÊci na temat praw przys∏ugujàcych w zakresie równoÊci p∏ci mo˝e si´ po-
jawiç problem zwiàzany z niewiedzà na temat sposobów ich egzekwowania. Nale˝y zatem upow-
szechniç informacje na temat mo˝liwoÊci sk∏adania skarg w sprawie dyskryminacji, a jednoczeÊnie
wzmocniç kompetencje instytucji zajmujàcych si´ tego rodzaju skargami.

Typowymi instytucjami majàcymi mandat do rozpatrywania skarg w sprawach o dyskryminacj´ ze
wzgl´du na p∏eç sà:

• rzecznik (rzecznik praw obywatelskich bàdê specjalny rzecznik ds. równoÊci p∏ci);

• krajowy urzàd ds. praw cz∏owieka;

• powszechny system sàdowniczy (sàdy lokalne, okr´gowe, federalne lub konstytucyjne).

Przy korzystaniu z tych instytucji i mechanizmów mogà istnieç pewne bariery:

• Potencja∏ tych instytucji i mechanizmów mo˝e byç ograniczony, w zwiàzku z czym pierwszeƒstwo
b´dà mia∏y skargi „bardziej powa˝ne” lub „o wy˝szym priorytecie”. Z powodu niskiego poziomu
ÊwiadomoÊci w kwestii charakteru i skutków naruszeƒ praw cz∏owieka ze wzgl´du na p∏eç, mogà
one nie byç traktowane z nale˝ytà powagà. Pracownicy/pracownice instytucji zajmujàcych si´ och-
ronà praw cz∏owieka mogà lekcewa˝yç tego typu naruszenia, jeÊli dotyczà one m´˝czyzn.

• Kobiety lub m´˝czyêni mogà odczuwaç ograniczenia czasowe lub finansowe, które mogà ich znie-
ch´ciç do z∏o˝enia skargi. Nawet jeÊli us∏ugi sà bezp∏atne (a nie zawsze tak jest), koszty transportu,
opiekunki do dziecka albo koniecznoÊç zwolnienia si´ z pracy w celu z∏o˝enia skargi, mogà dzia∏aç
zniech´cajàco.

• Przy sk∏adaniu skarg kobiety i m´˝czyêni mogà napotykaç powa˝ne bariery psychologiczne. Na
przyk∏ad niekorzystne orzeczenia w sprawie poprzednio wniesionych skarg albo brak precedensów
w sprawach o dyskryminacj´ ze wzgl´du na p∏eç mogà wywo∏aç zwàtpienie w szanse powodzenia.

• Kobiety i m´˝czyêni mogà si´ obawiaç reperkusji ze strony ma∏˝onków, rodziny, spo∏ecznoÊci i pra-
codawców. Mogà uwa˝aç, ˝e potencjalne korzyÊci nie sà warte ryzyka.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcych celów:

• zapewnienie instytucjom ochrony praw cz∏owieka silnego mandatu i odpowiednich kompetencji do
rozpatrywania skarg w sprawach o dyskryminacj´ ze wzgl´du na p∏eç;

• zapewnienie kobietom i m´˝czyznom równego dost´pu do mechanizmów i instytucji ochrony praw
cz∏owieka oraz wnoszenia skarg.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Trzeba zagwarantowaç kobietom i m´˝czyznom oraz ofiarom wszystkich rodzajów
naruszeƒ praw cz∏owieka równy dost´p do mechanizmów ochrony i wnoszenia skarg. W przeciwnym
razie sam system ochrony mo˝e byç przyczynà pogwa∏ceƒ podstawowych praw cz∏owieka.

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. WiarygodnoÊç podj´tych przez rzàd zobowiàzaƒ w zakresie
ochrony praw cz∏owieka zostanie w du˝ym stopniu nadszarpni´ta, je˝eli nie zapewni si´ skutecznych
mechanizmów gwarantujàcych pe∏nà ochron´ tych praw. JeÊli mechanizmy egzekucji praw nie b´dà
dost´pne dla ofiar, niemo˝liwe b´dzie pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci osób winnych naruszeƒ.
Tak˝e i w tym wypadku podwa˝y to wiarygodnoÊç podj´tych przez paƒstwo zobowiàzaƒ w zakresie
ochrony praw cz∏owieka.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek skarg otrzymanych Krajowy Mo˝e wskazywaç na: Ma∏o prawdopodobne, Rejestr skarg
przez krajowà instytucj´ ds. – poziom ÊwiadomoÊci na temat by wskaza∏ rzeczywistà
praw cz∏owieka (albo rzecznika mechanizmu; liczb´ naruszeƒ
praw obywatelskich itp.), – poziom zaufania do systemu
które dotyczà dyskryminacji i oceny jego skutecznoÊci
ze wzgl´du na p∏eç*

Ârednia iloÊç czasu i kwota Krajowy Stopieƒ dost´pnoÊci systemu Nie identyfikuje Badania ankietowe
pieni´dzy, którà dana osoba (ze wskazaniem ró˝nic mi´dzy specyficznych
jest sk∏onna przeznaczyç kobietami i m´˝czyznami) barier w dost´pie
na wniesienie skargi
do odpowiednich instytucji
(dane z podzia∏em na p∏eç)

* Nale˝y przedstawiç konkretne kryteria, tak aby mo˝na by∏o obiektywnie zidentyfikowaç przypadki dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Promowanie wiedzy prawnej. Nale˝y podjàç kroki majàce na celu zapoznanie kobiet i m´˝czyzn
ze wszystkich grup spo∏ecznych z ich obowiàzkami oraz przys∏ugujàcymi im prawami, a tak˝e uÊwia-
domiç im istnienie mechanizmów s∏u˝àcych ochronie tych praw. Nale˝y informowaç o istniejàcych
procedurach sk∏adania skarg oraz o istniejàcym poradnictwie. W tym celu mo˝na podjàç nast´pujàce
dzia∏ania:

– prowadziç kampanie ÊwiadomoÊciowe („Poznaj swoje prawa”), z wykorzystaniem telewizji, radia,
ulotek i broszur na temat ró˝nych aspektów praw cz∏owieka i równoÊci p∏ci;

– prowadziç w szko∏ach edukacj´ na temat praw cz∏owieka (np. w ramach wychowania obywatelskiego,
nauk spo∏ecznych, nauk politycznych).

• Szkolenia uwra˝liwiajàce na temat równoÊci p∏ci dla personelu instytucji ochrony praw cz∏o-
wieka. W takich instytucjach jak urz´dy ds. praw cz∏owieka czy biuro rzecznika praw obywatelskich
sprawami równoÊci p∏ci nie powinien si´ zajmowaç jeden zatrudniony specjalista / jedna zatrudnio-
na specjalistka. Osoby sk∏adajàce skargi zostanà bowiem najpierw „przefiltrowane” przez innych pra-
cowników — osob´, która odbiera telefon, recepcjonistk´/recepcjonist´, asystentki/asystentów. Wa˝-
ne jest zatem, aby ca∏y personel podziela∏ zaanga˝owanie i zrozumienie dla kwestii równoÊci p∏ci i u∏at-
wia∏ wnoszenie skarg w sprawie dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç.
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Podstawà dobrej polityki sà solidne badania, dane i analizy. Szybki rozwój nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych zmienia sposób funkcjonowania rzàdów, sektora prywat-
nego i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Badania oraz nowe technologie informacyjne i komuni-
kacyjne cz´sto uwa˝a si´ za kwestie bardzo „naukowe” (a wi´c takie, które lepiej zostawiç
„ekspertom”). W rzeczywistoÊci majà one bardzo du˝y wp∏yw na polityk´ i w ró˝ny sposób od-
dzia∏ujà na ˝ycie kobiet i m´˝czyzn. W niniejszej wytycznej omawiamy w∏àczanie kwestii rów-
noÊci p∏ci do tych sektorów.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Ostatnio — zarówno w naukach spo∏ecznych, jak i przyrodniczych — pojawi∏o si´ wiele badaƒ, które
ujawniajà uprzedzenia wobec p∏ci97. Uprzedzenia te wynikajà cz´sto z nieuznawania p∏ci kulturowej
za wa˝nà zmiennà badawczà. W rezultacie nie tylko wyniki badaƒ sà obarczone b∏´dem, ale tak˝e
dzia∏ania zaplanowane na ich podstawie sà nieskuteczne. Uprzedzenia te mogà mieç wiele postaci:

• W naukach przyrodniczych niew∏àczenie perspektywy równoÊci p∏ci do planowania badaƒ mo˝e
oznaczaç, ˝e zostanà przeoczone ró˝nice mi´dzy badanymi kobietami i m´˝czyznami. Na przyk∏ad
obecnie rewiduje si´ badania farmaceutyczne, w wyniku których og∏oszono, ˝e pewne leki sà bez-
pieczne dla kobiet, chocia˝ by∏y klinicznie testowane wy∏àcznie na m´˝czyznach98.

• W naukach spo∏ecznych tendencyjne rozumienie spo∏eczno-kulturowych ról p∏ciowych i obowiàz-
ków przypisywanych danej p∏ci spowoduje tendencyjnoÊç w planowaniu projektów badawczych
oraz wypaczy ich wyniki.

Uwzgl´dnienie problemu równoÊci p∏ci w nauce jest bardzo istotnym problemem, poniewa˝ na pod-
stawie wyników badaƒ naukowych podejmowane sà decyzje polityczne dotyczàce konkretnych dzia-
∏an i programów. Twórcy polityki powinni umieç oceniç wiarygodnoÊç i trafnoÊç wyników badaƒ, które
sà im przedstawiane. Ponadto rzàdy, poprzez ró˝ne rady ds. nauki i ds. badaƒ, sponsorujà znacznà
cz´Êç prowadzonych prac badawczych. Nale˝y podjàç starania, dzi´ki którym przy ocenie projektów
naukowych zosta∏oby zagwarantowane uwzgl´dnianie p∏ci kulturowej jako zmiennej badawczej.

Ostatecznym celem jest zatem:

• zapewnienie uwzgl´dniania p∏ci kulturowej jako zmiennej badawczej oraz traktowanie tego jako kry-
terium podczas oceny wiarygodnoÊci projektów i programów badawczych.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

WiarygodnoÊç. Nauka, która uwzgl´dnia w badaniach perspektyw´ zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn
jest jakoÊciowo lepsza. Wszelkie analizy i badania naukowe, które nacechowane sà uprzedzeniem
wobec p∏ci kulturowej przy formu∏owaniu problemu badawczego oraz gromadzeniu i interpretowaniu
danych w koƒcowym rozrachunku b´dà obarczone b∏´dem i ∏atwo je b´dzie zdyskredytowaç.

OdpowiedzialnoÊç. Zarówno osoby prowadzàce badania finansowane przez rzàd, jak i ich zlecenio-
dawcy muszà ponosiç odpowiedzialnoÊç za wydatkowanie funduszy publicznych. Podj´cie dzia∏aƒ
eliminujàcych uprzedzenia wobec p∏ci kulturowej b´dzie gwarancjà, ˝e badania sà wiarygodne i efek-
tywne, a ich wyniki przyniosà korzyÊci ca∏emu spo∏eczeƒstwu — tj. zarówno kobietom, jak i m´˝czyznom.

EfektywnoÊç i jakoÊç ˝ycia. Nauka uwzgl´dniajàca perspektyw´ równoÊci p∏ci pomo˝e uniknàç
kosztownych dzia∏aƒ i inicjatyw politycznych opartych na niekompletnych badaniach (pomijajàcych
kategori´ p∏ci kulturowej). Co wi´cej, nauka, która dostrzega, a tak˝e uwzgl´dnia w swych analizach
ró˝ne potrzeby oraz zró˝nicowanà sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn bez wàtpienia poprawi jakoÊç ˝ycia obu
p∏ci, poniewa˝ dzia∏ania te b´dà lepiej ukierunkowane, a w zwiàzku z tym skuteczniejsze.

97 Zob. np. Feminism and Science, red. E. Fox Keller, H. Longino, Oxford University Press, London 1996; Missing
Links: Gender Equity in Science and Technology for Development, UN Commission on Science and Technology
for Development, International Development Research Centre/UNIFEM, Ottawa 1995.

98 Yoon Soon-Young, Looking at Health through Women’s Eyes, w: Missing Links…, op. cit., s. 135.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek projektów badawczych Krajowy Zakres uwzgl´dniania p∏ci Analiza
finansowanych z bud˝etu kulturowej jako zmiennej dokumentów
paƒstwa, które przedstawiajà badawczej przy akceptowaniu
dane segregowane projektów naukowych
ze wzgl´du na p∏eç

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci w ocenie Kobiety niekoniecznie Sprawozdania
w Krajowej Radzie ds. Badaƒ projektów badawczych muszà mieç umiej´tnoÊci z posiedzeƒ Rady
(lub podobnym organie) i przyznawaniu grantów analizowania z perspektywy

równoÊci p∏ci

Odsetek wydatków z bud˝etu Krajowy Zobowiàzanie finansowe JakoÊç badaƒ Przeglàd badaƒ
na projekty finansowane do poprawy jakoÊci badaƒ finansowanych i bud˝etów
przez paƒstwo, które: i bazy informacyjnej na temat przez paƒstwo
– wyraênie koncentrujà si´ kwestii równoÊci p∏ci

na analizie z perspektywy
równoÊci p∏ci;

– uwzgl´dniajà odpowiednià
analiz´ z perspektywy
równoÊci p∏ci

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Wykorzystanie ekspertyz w kwestiach równoÊci p∏ci. W sk∏ad wszystkich komisji i zespo∏ów oce-
niajàcych projekty badawcze oraz decydujàcych o przyznaniu dotacji powinni wchodziç eksper-
ci/ekspertki do spraw równoÊci p∏ci. Osoby te powinny zwracaç uwag´ na wszelkie tendencyjne
nastawienia wobec problematyki równoÊci p∏ci w projektach badawczych. Ich wiedza przyczyni si´
tak˝e do zwi´kszenia kompetencji pozosta∏ych cz∏onków/cz∏onkiƒ komisji w zakresie polityki rów-
noÊci p∏ci.

• Promowanie ró˝norodnych metodologii badawczych. JeÊli podczas gromadzenia i analizy da-
nych stosuje si´ zró˝nicowane metody, istnieje wi´ksza szansa na wychwycenie ró˝nych uprze-
dzeƒ i tendencyjnego podejÊcia — w tym tak˝e wobec problematyki równoÊci p∏ci — w∏aÊciwych
jakiejÊ metodzie czy technice badawczej. Na przyk∏ad uzupe∏nienie danych iloÊciowych zebranych
na podstawie badaƒ ankietowych o dane jakoÊciowe uzyskane z wywiadów lub grup fokusowych
ujawni ró˝ne aspekty zwiàzane z danym problemem badawczym. Tym samym zarówno osoby pla-
nujàce badania, jak i zlecajàce ich przeprowadzenie powinny wziàç pod uwag´ ró˝ne metodologie
jako sposób na zweryfikowanie i zrównowa˝enie procesu badawczego.

• Zaanga˝owanie ró˝nych podmiotów. Zapewnienie równowagi p∏ci i udzia∏u ró˝nych podmiotów
w planowaniu badaƒ pomo˝e ju˝ w fazie koncepcyjnej ujawniç wszelkie uprzedzenia i tendencyjne
podejÊcie wobec kwestii równoÊci p∏ci. Podobnie analiza danych uzyskana od ró˝nych podmiotów
zapewni ró˝norodnoÊç perspektyw, co z kolei pomo˝e zabezpieczyç si´ przed stronniczà interpre-
tacjà wyników badaƒ.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Analiza danych statystycznych jest integralnym elementem procesu badawczego. Choç dane sta-
tystyczne nie oddajà pe∏nego obrazu sytuacji, sà nieocenione, gdy˝ mo˝na je porównywaç zarówno
mi´dzy ró˝nymi spo∏ecznoÊciami, jak i w czasie. Dane statystyczne segregowane ze wzgl´du na p∏eç
wyraênie wskazujà na du˝e zró˝nicowanie sytuacji kobiet i m´˝czyzn oraz pozwalajà przeÊledziç
wszelkie zachodzàce pod tym wzgl´dem zmiany.

Statystyka to jednak coÊ wi´cej ni˝ same liczby. Kategorie koncepcyjne stosowane do gromadzenia
danych statystycznych narzucajà obraz, który wy∏oni si´ z uzyskanych danych liczbowych. Na przy-
k∏ad metodologie pozyskujàce informacje o dochodach na podstawie spisu ludnoÊci lub rachunku
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produktu krajowego przewa˝nie wykluczajà produkcj´, która nie jest przedmiotem handlu na oficjal-
nym rynku — co cz´sto oznacza nieuwzgl´dnianie towarów wytwarzanych przez kobiety w celu za-
spokojenia potrzeb konsumpcyjnych rodziny lub na potrzeby rynku nieformalnego99. Rezultatem jest
zani˝enie liczby kobiet w grupie ludnoÊci aktywnej zawodowo. Ponadto pewne techniki badawcze nie
pozwalajà na uzyskanie kompletnych informacji od kobiet lub m´˝czyzn. Na przyk∏ad kobiety cz´sto
niech´tnie udzielajà informacji na temat przemocy domowej, z wyjàtkiem pog∏´bionych wywiadów,
które gwarantujà poufnoÊç i zaufanie oraz sà przeprowadzane w miejscu, w którym cz∏onkowie rodzin
nie mogà us∏yszeç ich wypowiedzi.

Interpretacja danych statystycznych jest podatna na uprzedzenia wobec p∏ci kulturowej jako zmien-
nej badawczej, co przeszkadza w sformu∏owaniu wiarygodnych wniosków. Na przyk∏ad wy˝szy
wskaênik zachorowalnoÊci na choroby u samotnych m´˝czyzn powy˝ej 40. roku ˝ycia mo˝na interpre-
towaç jako skutek zaniedbywania przez nich w∏asnego zdrowia. Jest to jednak domniemanie oparte
na stereotypie, ˝e m´˝czyêni nie dbajà o siebie. Z drugiej strony dane mogà odzwierciedlaç stronni-
cze traktowanie jednej z p∏ci w systemie opieki zdrowotnej, sprawiajàce, ˝e opieka profilaktyczna jest
kierowana g∏ównie do kobiet w tym wieku, natomiast m´˝czyêni nie sà w równym stopniu informowani
o mo˝liwoÊci zapobiegania chorobom.

W zwiàzku z tym twórcy polityki powinni dà˝yç od realizacji nast´pujàcych celów:

• wszelkie gromadzone dane statystyczne powinny byç segregowane z podzia∏em na p∏eç oraz wed-
∏ug innych kategorii (miasto/wieÊ, sytuacja spo∏eczno-ekonomiczna) i w taki sam sposób przed-
stawiane;

• za∏o˝enia koncepcyjne, wed∏ug których sà gromadzone dane statystyczne, powinny byç zweryfi-
kowane pod kàtem równoÊci p∏ci, ˝eby wyeliminowaç wszelkie uprzedzenia, które si´ pojawi∏y w fa-
zie planowania;

• metodologi´ gromadzenia danych nale˝y przetestowaç, ˝eby mieç pewnoÊç, i˝ dane b´dà groma-
dzone z uwzgl´dnieniem perspektywy równoÊci p∏ci;

• interpretacj´ danych nale˝y zweryfikowaç pod kàtem równoÊci p∏ci i wyeliminowaç ewentualnà
tendencyjnoÊç.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

Argumenty przemawiajàce za wprowadzeniem perspektywy równoÊci p∏ci do gromadzenia i analizy
danych sà podobne do tych przytoczonych w przypadku jej w∏àczania do badaƒ w ogóle (zob. podroz-
dzia∏ P∏eç jako zmienna badawcza): dane niesegregowane z podzia∏em na p∏eç nie sà wiarygodne,
w zwiàzku z czym wszelkie dzia∏ania czy polityka opierajàce si´ na tych danych nie wykorzystujà za-
sobów w sposób efektywny i nie przyniosà korzyÊci tej grupie ludnoÊci, do której powinny byç skierowane.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Odsetek danych statystycznych Krajowy Wysi∏ki podj´te przez krajowy Segregowanie z podzia∏em Analiza 
posegregowanych z podzia∏em urzàd statystyczny, na p∏eç podczas dokumentacji
na p∏eç w krajowych rocznikach by przedstawiaç dane gromadzenia danych
statystycznych statystyczne z podzia∏em 

na p∏eç

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Ocena publikacji krajowego urz´du statystycznego z perspektywy równoÊci p∏ci. Nale˝y zre-
widowaç dane publikowane regularnie przez krajowy urzàd statystyczny, zwracajàc uwag´ na to,
w jakim stopniu sà segregowane ze wzgl´du na p∏eç. W razie potrzeby trzeba wystàpiç z formal-
nym wnioskiem o przedstawianie wszystkich danych z podzia∏em na p∏eç.

99 A. Evans, Statistics, w: Gender and Development…, op. cit., s. 12–13.
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• W∏àczanie ekspertyz na temat równoÊci p∏ci. G∏ówne badania statystyczne (np. badanie bud˝etu
czasu, przeglàd si∏y roboczej, badanie ankietowe dotyczàce warunków ˝ycia) powinny byç rea-
lizowane z udzia∏em ekspertów/ekspertek od spraw równoÊci p∏ci. Mo˝na pomóc zespo∏om badawczym
w przygotowaniu wykazu punktów odniesienia lub zatrudnieniu odpowiedniego eksperta/ekspertki.

• Szkolenia. W celu zwi´kszenia umiej´tnoÊci w∏àczania perspektywy równoÊci p∏ci w proces groma-
dzenia i analizy danych mo˝na organizowaç warsztaty szkoleniowe dla wybranych osób zajmujàcych
si´ gromadzeniem danych statystycznych.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

W coraz bardziej zglobalizowanym Êwiecie wielu ekspertów/ekspertek podkreÊla rewolucyjny poten-
cja∏ nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (information and communication techno-
logies — ICT). Niektórzy porównujà rewolucj´ w komunikacji do rewolucji przemys∏owej, podkreÊlajàc
zw∏aszcza potencja∏, jaki kryje si´ w Internecie. Bioràc pod uwag´ znaczenie nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych, wydaje sí  oczywiste, ˝e osoby pozbawione dost´pu do nich majà wiele
do stracenia.

Niestety, dane Êwiatowe pokazujà alarmujàce dysproporcje mi´dzy kobietami a m´˝czyznami w dos-
t´pie i u˝ytkowaniu Internetu: na przyk∏ad krajowe badania ankietowe dotyczàce u˝ytkowania Inter-
netu przeprowadzone w latach 1998 i 1999 wykaza∏y, ˝e w Stanach Zjednoczonych kobiety stanowià
38% u˝ytkowników Internetu, a w Rosji tylko 16%100. 

Problemem nie jest jednak tylko kwestia osiàgni´cia równowagi p∏ci wÊród u˝ytkowników nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te nie sà celem samym w sobie, ale wa˝-
nym narz´dziem umo˝liwiajàcym na przyk∏ad dost´p do niektórych segmentów rynku pracy, nowych
informacji, edukacji czy mo˝liwoÊci ∏àczenia si´ i komunikowania z ca∏ym Êwiatem. Osoby tworzàce
polityk´ powinny wi´c zapewniç, aby narz´dzia informacyjne by∏y jednakowo dost´pne dla kobiet
i m´˝czyzn.

JednoczeÊnie trzeba pami´taç, ˝e nowe technologie komunikacyjne nie sà czymÊ autonomicznym, ale
funkcjonujà w ju˝ istniejàcych systemach spo∏ecznych, ekonomicznych i politycznych. W przypadku
promowania rozwoju spo∏ecznego efektywnoÊç tych technologii zale˝y od tego, w jaki sposób i przez
kogo sà wykorzystywane. Poniewa˝ badania wykaza∏y zró˝nicowany wp∏yw nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych na niektóre grupy spo∏eczne101, nale˝y pami´taç, ˝e wartoÊci i za-
sady, jakimi kieruje si´ ten sektor, powinny byç przeanalizowane równie˝ z perspektywy równoÊci p∏ci.

Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e kobiety pracujàce w sektorze nowych technologii sà gorzej wynagradza-
ne ni˝ m´˝czyêni i zajmujà ni˝sze stanowiska. W zwiàzku z tym sà one w du˝ej mierze wy∏àczane
z podejmowania decyzji na temat dalszego rozwoju tej bran˝y. Badania pokazujà tak˝e, i˝ miejsca
pracy w sektorze nowych technologii nie sà przyjazne dla kobiet: praktyki zatrudnienia nie sà spra-
wiedliwe, zaÊ dominujàcy system wartoÊci marginalizuje kobiety, co prowadzi do znacznie wi´kszej
rotacji kobiet ni˝ m´˝czyzn w tej bran˝y. W zwiàzku z tym kszta∏towanie polityki i podejmowanie dzia-
∏aƒ w jej ramach musi byç wykorzystywane do wspierania takiego sektora nowych technologii, który
stwarza równie korzystne warunki dla kobiet i dla m´˝czyzn.

Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• zapewnienie kobietom i m´˝czyznom równych szans w zdobywaniu oraz wykorzystywaniu umie-
j´tnoÊci zwiàzanych z nowymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

• tworzenie polityki, która zapewni, aby rozwój sektora nowych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych rzàdzi∏ si´ zasadami sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, w tym tak˝e równoÊci p∏ci.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

EfektywnoÊç. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oferujà wiele mo˝liwoÊci zwi´kszenia
efektywnoÊci naszego ˝ycia, tym samym przyczyniajàc si´ do pomyÊlnego rozwoju ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa. Je˝eli jednak rozwój ten nie b´dzie przebiega∏ w sposób zrównowa˝ony pod wzgl´dem
równoÊci p∏ci, istniejàce dysproporcje mi´dzy p∏ciami (pod wzgl´dem ubóstwa czy dost´pu do rynku
pracy) mogà si´ powi´kszaç. Bariery te mogà z kolei hamowaç rozwój ca∏ego spo∏eczeƒstwa, ponie-
wa˝ jego potencja∏ produkcyjny nie b´dzie w pe∏ni wykorzystany.
100 Human Development Report 2000, op. cit., s. 62.
101 G. M. Marcelle, Transforming Information and Communication Technologies for Gender Equality, UNDP Gender

and Development Monograph Series 2000, nr 9.
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Reakcja ∏aƒcuchowa. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oferujà nowe mo˝liwoÊci
prowadzenia biznesu. Elastyczny system pracy i telepraca umo˝liwiajà kobietom i m´˝czyznom
∏àczenie pracy produkcyjnej z niezarobkowà. Oznacza to, ˝e pary majà wi´kszy wybór w negocjo-
waniu podzia∏u obowiàzków domowych. Rezultatem mo˝e byç wi´ksza równoÊç p∏ci w wykonywaniu
pracy niezarobkowej i pracy zawodowej (zob. podrozdzia∏ Praca w Wytycznych w sprawie polityki
równoÊci p∏ci).

Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oferujà ponadto nowe mo˝liwoÊci o˝ywienia gos-
podarczego w ma∏o rozwini´tych regionach kraju, na przyk∏ad na terenach wiejskich. Tak˝e w tym
wypadku nale˝y zadbaç o zapewnienie takiego podejÊcia, które uwzgl´dnia perspektyw´ równoÊci
p∏ci, tak aby nie pog∏´bi∏y si´ dysproporcje mi´dzy p∏ciami pod wzgl´dem bezrobocia i ubóstwa.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Dysproporcja p∏ci Przyczyny Badania ankietowe
wÊród u˝ytkowników Internetu pod wzgl´dem korzystania zró˝nicowania:

z nowych technologii dost´pnoÊç, umiej´tnoÊci,
informacyjnych zainteresowanie
i komunikacyjnych

Proporcja studentek Krajowy Dysproporcja p∏ci Przyczyny Ewidencja
i studentów przyj´tych pod wzgl´dem przygotowania zró˝nicowania przyj´ç na studia
na wydzia∏y informatyczne zawodowego do pracy
na uniwersytetach w sektorze nowych technologii
i w szko∏ach zawodowych informacyjnych

i komunikacyjnych

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Czy projekty majàce na celu Przyczyny Ewidencja
b´dàcych beneficjentami/ podnoszenie umiej´tnoÊci zró˝nicowania
/beneficjentkami projektów w zakresie nowych technologii
(finansowanych z bud˝etu informacyjnych
paƒstwa, przez w∏adze lokalne i komunikacyjnych sà
lub sponsorów) majàcych w jednakowym stopniu 
na celu podnoszenie adresowane do kobiet
umiej´tnoÊci w zakresie i m´˝czyzn
nowych technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Sektorowy Dysproporcja p∏ci w zawodach Przyczyny Przeglàd
zatrudnionych w sektorze w sektorze nowych technologii zró˝nicowania; segregacja si∏y roboczej
nowych technologii informacyjnych pionowa mi´dzy kobietami
informacyjnych i komunikacyjnych i m´˝czyznami w sektorze
i komunikacyjnych nowych technologii

informacyjnych
i komunikacyjnych
(tj. mened˝erowie a asystentki
i personel techniczny)

Ró˝nice mi´dzy rotacjà kobiet Sektorowy Stopieƒ, w jakim sektor nowych Konkretne powody Badania ankietowe
i m´˝czyzn na stanowiskach technologii informacyjnych rezygnacji z pracy w sektorze 
kierowniczych Êredniego i komunikacyjnych zapewnia (mogà byç zarówno nowych
i wy˝szego szczebla w sektorze kobietom i m´˝czyznom pozytywne — np. lepsza technologii
nowych technologii w∏aÊciwe warunki pracy, mo˝e te˝ praca, jak i negatywne informacyjnych
informacyjnych wskazywaç na Êrodowisko pracy — np. molestowanie i komunikacyjnych
i komunikacyjnych nie przestrzegajàce zasady w miejscu pracy)

równoÊci p∏ci
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Ocena polityki dotyczàcej sektora nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych z pers-
pektywy równoÊci p∏ci pomo˝e okreÊliç: (1) bariery utrudniajàce osiàgni´cie równoÊci p∏ci w tym
sektorze; (2) ewentualne punkty odniesienia pozwalajàce wzmocniç równoÊç p∏ci. Nale˝y zwróciç
uwag´ na to, w jakim stopniu kwestie sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, w tym równoÊci p∏ci, zosta∏y w∏à-
czone do polityki regulujàcej rozwój tego sektora jako ca∏oÊci. Do realizacji tego zadania mo˝na za-
trudniç ekspertk´/eksperta do spraw równoÊci p∏ci oraz nowych technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych.

• Zwi´kszenie dost´pu. Je˝eli z danych wynika, ˝e istniejà du˝e dysproporcje mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami w zakresie korzystania z Internetu albo ˝e bie˝àca polityka prowadzi do ukrytej
dyskryminacji kobiet lub m´˝czyzn ze wzgl´du na koszty us∏ug internetowych, lokalizacj´ i mo˝-
liwoÊç korzystania z nieodp∏atnego lub zni˝kowego dost´pu do Internetu, nale˝y opracowaç i wdro-
˝yç polityk´ promujàcà bardziej sprawiedliwy dost´p. 

• Kampanie podnoszàce ÊwiadomoÊç. Du˝ym problemem w przypadku nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych jest to, ˝e korzystanie z nich stanowi dla wielu osób — zw∏aszcza
starszego pokolenia — ogromnà barier´ psychologicznà. Polityka w dziedzinie nowych technologii
powinna zatem obejmowaç kampanie informacyjne majàce na celu obalenie mitów naros∏ych wo-
kó∏ tych technologii oraz przekonanie do nich osób dotychczas niech´tnie z nich korzystajàcych.
Nale˝y ponadto wdro˝yç programy szkoleniowe dla jak najwi´kszej grupy odbiorców.

• Promowanie szans edukacyjnych i szkoleniowych. Nale˝y proponowaç programy edukacyjne
i szkoleniowe adresowane specjalnie do grup dotychczas niech´tnie korzystajàcych z nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W programach tych trzeba k∏aÊç nacisk na praktycz-
ne stosowanie narz´dzi z zakresu nowych technologii. Mo˝na to osiàgnàç poprzez w∏àczenie
zagadnieƒ nowych technologii do innych rodzajów szkoleƒ, tak aby nie by∏y one odr´bnym celem
(np. wykorzystanie Internetu do tworzenia sieci biznesowej, projektowanie stron internetowych w ce-
lu promowania dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowej lub spo∏ecznoÊci lokalnej, wykorzystywanie
Internetu do marketingu i sprzeda˝y produktów lokalnych).

• Badania sektora nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych uwzgl´dniajàce pers-
pektyw´ równoÊci p∏ci. Ministerstwa i departamenty powinny wspó∏pracowaç z badaczkami/
/badaczami, ˝eby uzyskaç wi´cej informacji na temat perspektywy równoÊci p∏ci w sektorze nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Mo˝e to obejmowaç np. zgromadzenie bardziej
szczegó∏owych danych iloÊciowych dotyczàcych liczby kobiet i m´˝czyzn zatrudnionych w ró˝nych
dziedzinach tej bran˝y i na ró˝nych stanowiskach lub przeprowadzenie badaƒ ankietowych na
temat doÊwiadczeƒ kobiet i m´˝czyzn pracujàcych w tym sektorze. Mo˝na równie˝ przeprowadziç
ocen´ i kontrol´ z perspektywy równoÊci p∏ci praktyk zatrudnienia i polityki w tym sektorze oraz ich
zró˝nicowanego wp∏ywu na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn. Wyniki tych badaƒ powinny z kolei pos∏u-
˝yç opracowaniu polityki, która pomo˝e zrekompensowaç skutki niekorzystne dla którejkolwiek z p∏ci.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

OgólnoÊwiatowe dane pokazujà, ˝e w sektorze nauki i techniki, zw∏aszcza na presti˝owych stano-
wiskach, wcià˝ zatrudnionych jest bardzo ma∏o kobiet. Niski wskaênik zatrudnienia kobiet w tym
sektorze wià˝e si´ z ich wykszta∏ceniem i przygotowaniem zawodowym przed wejÊciem na rynek
pracy. Dyskryminacj´ kobiet, które próbujà podjàç prac´ w sektorze nauki lub techniki mo˝e równie˝
umacniaç istnienie stereotypów kulturowych dotyczàcych zawodów „m´skich” i „kobiecych” lub „od-
powiednich” zaj´ç dla ka˝dej p∏ci. Co wi´cej, wk∏ad i kompetencje kobiet mogà pozostaç „niewi-
doczne” z powodu istniejàcych uprzedzeƒ w tym sektorze.

Do poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych jedynie 9 kobiet na 300 m´˝czyzn otrzyma∏o Nagrod´ Nobla
w dziedzinie nauk Êcis∏ych. W 1993 roku wÊród 1750 ˝yjàcych cz∏onków Amerykaƒskiej Akademii Nauk
by∏o tylko 70 kobiet. W krajach rozwijajàcych si´ wskaêniki wykluczenia kobiet sà jeszcze wy˝sze102.

102 E.M. Rathgeber, Schooling for What?, w: Missing Links…, op. cit.
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W zwiàzku z tym nale˝y dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• promowanie równowagi p∏ci w zawodach zwiàzanych z naukà i technikà poprzez tworzenie odpo-
wiedniej polityki i podejmowanie innych dzia∏aƒ;

• wartoÊciowanie na równych zasadach wk∏adu kobiet i m´˝czyzn do nauki i techniki.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Jednym z wa˝nych, ale na ogó∏ pomijanych argumentów na rzecz zwi´kszenia licz-
by kobiet w zawodach zwiàzanych z naukà i technikà jest fakt, ˝e nauka dotyczy kobiet. Najbardziej
oczywistym przyk∏adem sà w tym wypadku dziedziny zwiàzane z reprodukcjà (np. antykoncepcja czy
metody sztucznego zap∏odnienia). Etyka wymaga zatem, aby kobiety bra∏y udzia∏ i mia∏y kontrol´ nad
rozwojem i wykorzystaniem dziedzin nauki, które tak istotnie wp∏ywajà na ich ˝ycie. Je˝eli kobiety majà
byç obiektem badaƒ naukowych, to powinny byç równie˝ podmiotami wykonujàcymi takie badania.

WiarygodnoÊç. Wi´ksza liczba kobiet w zawodach zwiàzanych z naukà i technikà oznacza lepszà ja-
koÊç nauki, poniewa˝ wieloÊç perspektyw (w tym wypadku perspektyw zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn)
mo˝e pos∏u˝yç jako czynnik weryfikowania oraz równowa˝enia subiektywnych opinii i wartoÊci od-
grywajàcych du˝à rol´ we wszystkich badaniach naukowych.

EfektywnoÊç. Otwarcie przed kobietami mo˝liwoÊci kariery zawodowej w nauce i technice pomo˝e
ograniczyç segregacj´ zawodowà w tym sektorze, zwi´kszajàc tym samym efektywnoÊç rynku pracy
(zob. podrozdzia∏ Segregacja zawodowa w rozdziale Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci
p∏ci).

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Dysproporcja mi´dzy p∏ciami Zró˝nicowanie mi´dzy Przeglàd
zatrudnionych w zawodach na ró˝nych szczeblach kobietami i m´˝czyznami si∏y roboczej
naukowych i technicznych zatrudnienia w sektorze pod wzgl´dem zarobków,
(np. in˝ynieria) nauki i techniki zajmowanych stanowisk,

statusu

Proporcja studentek Krajowy Dysproporcja mi´dzy p∏ciami Powody dysproporcji Ewidencja przyj´ç
i studentów przyj´tych w zakresie przygotowania mi´dzy p∏ciami na studia 
na wydzia∏y nauk Êcis∏ych zawodowego do wykonywania i do szkó∏
i technologicznych pracy w sektorze nauki i techniki
na uniwersytetach
i w szko∏ach zawodowych

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Dzia∏ania podejmowane w ramach systemu edukacji. Nale˝y podjàç wysi∏ki na rzecz promo-
wania równowagi p∏ci w przygotowaniu zawodowym do pracy w sektorze nauki i techniki. Dzia∏ania
te obejmujà m.in. aktywne zach´canie dziewczàt do podejmowania studiów na kierunkach Êcis∏ych
i technicznych, usuni´cie stereotypów p∏ciowych z programów zaj´ç, a tak˝e prowadzenie szkoleƒ
uwra˝liwiajàcych nauczycieli oraz dotyczàcych równoÊci p∏ci (dalsze szczegó∏y zob. w podrozdziale
Edukacja w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci ).

• Kampanie ÊwiadomoÊciowe. Nale˝y doceniç osiàgni´cia kobiet w dziedzinie nauk Êcis∏ych i tech-
niki, na przyk∏ad poprzez specjalne kampanie lub przyznawanie wyró˝nieƒ/nagród. Kampanie te
mo˝na organizowaç we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na rzecz udzia∏u
kobiet w naukach Êcis∏ych, akademià nauk oraz innymi organizacjami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
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W poni˝szym rozdziale analizujemy mo˝liwoÊci w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do programów
upowszechniania informacji oraz wykorzystania drukowanych i elektronicznych Êrodków ma-
sowego przekazu.

Mimo ˝e mediów nie mo˝na obcià˝aç odpowiedzialnoÊcià za dzia∏ania, postawy czy zachowania
jednostek, to jednak wywierajà one wielki wp∏yw na kszta∏towanie opinii publicznej, podejmowa-
nie nowych zagadnieƒ oraz okreÊlanie warunków debaty publicznej. W systemie demokratycznym
politycy nie kontrolujà mediów (i nie powinni sprawowaç takiej kontroli), mogà jednak podej-
mowaç dzia∏ania na rzecz promowania polityki równoÊci p∏ci w instytucjach medialnych. Na-
le˝y zwracaç uwag´ na sposób przedstawiania spo∏eczno-kulturowych ról p∏ciowych i stereotypów
w Êrodkach masowego przekazu. Istotnym problemem jest równie˝ dost´p do rynku mediów
(cenzura, wydawanie koncesji), a tak˝e struktura instytucji medialnych (udzia∏ kobiet i m´˝czyzn).

Na temat polityki równoÊci p∏ci w mediach internetowych zob. podrozdzia∏ Nauka, badania oraz nowe
technologie informacyjne i komunikacyjne w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Ârodki masowego przekazu odgrywajà g∏ównà rol´ w przedstawianiu ról i stereotypów p∏ciowych
i w∏aÊnie dlatego nale˝y w∏àczaç kwestie równoÊci p∏ci do g∏ównego nurtu polityki w tym sektorze.
Utrwalanie negatywnych czy stereotypowych wizerunków kobiet i m´˝czyzn, zw∏aszcza w mediach, nie
odda w∏aÊciwego czy realistycznego obrazu ró˝norodnych ról odgrywanych przez kobiety i m´˝czyzn
w zmieniajàcym si´ Êwiecie ani ich wk∏adu w rozwój spo∏eczny. Wyeliminowanie istniejàcych stere-
otypów jest niezb´dne dla osiàgni´cia równoÊci p∏ci103. Stereotypy p∏ciowe ograniczajà spo∏eczne,
polityczne i ekonomiczne szanse kobiet i m´˝czyzn. Zagadnienie to dotyczy zarówno producentów,
jak i odbiorców przekazów medialnych.

Producenci
Producenci przekazów medialnych mogà kontrolowaç sposób, w jaki kobiety i m´˝czyêni sà przed-
stawiani w Êrodkach masowego przekazu — ich wizerunki mogà albo wzmacniaç negatywne stereo-
typy p∏ciowe, albo je kwestionowaç. Na przyk∏ad znani politycy — kobiety i m´˝czyêni — sà na ogó∏
przedstawiani w odmienny sposób: agresywne zachowanie polityczne m´˝czyzn jest postrzegane
jako „zdecydowane”, jako „wyraz silnych umiej´tnoÊci przywódczych”, podczas gdy w przypadku
kobiet takie samo zachowanie uznaje si´ za niestosowne. Ponadto media koncentrujà si´ na ogó∏ na
wyglàdzie zewn´trznym kobiet-polityków oraz ich stronie „emocjonalnej”.

Jakkolwiek cenzura stanowi wyraêne pogwa∏cenie prawa do wolnoÊci s∏owa (zob. podrozdzia∏ Kon-
trola Êrodków masowego przekazu, uczestnictwo i dost´p do mediów w niniejszym rozdziale), re-
gulacje dotyczàce przekazu sà kwestià polityki redakcyjnej. Redaktorzy i wydawcy majà decydujàcy
g∏os i du˝y wp∏yw w okreÊlaniu, który z punktów widzenia czy jaka perspektywa zostanà przyj´te
w przygotowanym materiale. Ustalajà równie˝ hierarchi´ problemów i kolejnoÊç prezentowania ma-
teria∏u. Kwestie te sà rozstrzygane w nieformalnej lub oficjalnej polityce redakcyjnej. Niestety, zaan-
ga˝owanie w realizacj´ równoÊci p∏ci i eliminowanie negatywnych stereotypów p∏ciowych rzadko jest
elementem takiej polityki, a doÊwiadczenie pokazuje, ˝e bez wyraênego zobowiàzania si´ do dzia∏aƒ
na rzecz równoÊci p∏ci problematyk´ t´ ∏atwo zakwestionowaç. Kolejnà kwestià, która mo˝e byç ure-
gulowana przez polityk´ redakcyjnà jest stosowanie j´zyka wolnego od seksizmu.

Na utrwalanie negatywnych stereotypów p∏ciowych mo˝e mieç wp∏yw etyka samych dziennikarzy/
/dziennikarek. Na przyk∏ad sposób, w jaki dziennikarze/dziennikarki przedstawiajà takie problemy
jak przemoc domowa czy molestowanie seksualne mo˝e utrwalaç mity — jak choçby ten, ˝e to kobie-
ta jest winna przemocy seksualnej, której pad∏a ofiarà. Problemem tym nale˝y si´ zajàç podczas kszta∏-
cenia i szkoleƒ dziennikarzy/dziennikarek (na uniwersytetach i w innych szko∏ach wy˝szych).

103 Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Spo∏eczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów: Towards a Community Framework Strategy on Gender
Equality 2001–2005, 2000/0143 (CNS).
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Podobne problemy stwarza polityka dotyczàca reklam. Rady redakcyjne cz´sto prowadzà polityk´
ograniczajàcà publikowanie w ich mediach okreÊlonego typu reklam (w tym og∏oszeƒ drobnych). Na-
k∏adaç ograniczenia w dziedzinie reklam mogà równie˝ rzàdy — niektóre w∏adze krajowe, majàc na
uwadze zdrowie publiczne, wprowadzi∏y ograniczenia dotyczàce miejsca i sposobu eksponowania
reklam papierosów czy alkoholu. Podobne podejÊcie mo˝na przyjàç do promowania równoÊci p∏ci
czy walki z seksizmem.

Ogromne mo˝liwoÊci utrwalania stereotypów p∏ciowych lub ich podwa˝ania majà agencje reklamo-
we. Obecnie reklamodawcy raczej wzmacniajà stereotypy ni˝ je prze∏amujà. Na przyk∏ad w reklamach
produktów przeznaczonych do u˝ytku w gospodarstwie domowym pokazywane sà g∏ównie kobiety,
a w reklamach us∏ug biznesowych czy finansowych — m´˝czyêni.

U˝ytkownicy
Mimo ˝e wi´kszoÊç decyzji dotyczàcych przedstawiania obu p∏ci zapada w instytucjach medialnych,
problem ten odnosi si´ równie˝ do osób korzystajàcych z mediów, gdy˝ rozpowszechniajà one prze-
kazywane informacje i opinie. W∏adze i politycy powinni zdawaç sobie spraw´ z tego, w jaki sposób
promujà lub wzmacniajà stereotypy p∏ciowe poprzez informacje przekazywane do mediów lub
upowszechniane za ich poÊrednictwem. Dotyczy to og∏oszeƒ w sprawach publicznych, kampanii in-
formacyjnych, kampanii politycznych oraz ogólnych informacji na temat polityki i dzia∏aƒ rzàdu, prze-
kazywanych w rzàdowych materia∏ach oraz podczas konferencji prasowych. Na przyk∏ad podkreÊla-
nie wa˝nej roli, jakà odgrywajà kobiety-politycy w dziedzinie finansów czy ekonomii oraz w wielostron-
nych negocjacjach dyplomatycznych mo˝e pomóc w zakwestionowaniu istniejàcych stereotypów.

Wa˝nà rol´ w identyfikowaniu oraz monitorowaniu w mediach stereotypów p∏ciowych, dyskryminacji
i pos∏ugiwania si´ j´zykiem wolnym od seksizmu mogà odgrywaç powo∏ywane przez rzàd instytucje
monitorujàce media, sprawujàce kontrol´ nad wdro˝eniem regulacji i standardów dotyczàcych mediów.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcych celów:

• promowanie idei równoÊci p∏ci wÊród twórców i odbiorców przekazów medialnych, aby

• wyeliminowaç stereotypy p∏ciowe jako barier´ uniemo˝liwiajàcà pe∏ne uczestnictwo kobiet i m´˝-
czyzn we wszystkich sferach ˝ycia ekonomicznego, politycznego, spo∏ecznego i kulturalnego.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Eliminowanie negatywnych stereotypów p∏ciowych jest zobowiàzaniem z dziedziny
praw cz∏owieka: artyku∏ 5 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet wzywa
paƒstwa-strony do podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ w celu wyeliminowania uprzedzeƒ oraz praktyk
opartych na stereotypowym postrzeganiu ról kobiet i m´˝czyzn.

WiarygodnoÊç. JeÊli instytucje medialne nie promujà aktywnie równoÊci p∏ci (tj. nie przyjmujà jej jako
podstawy swej polityki), mo˝na stwierdziç, ˝e w rzeczywistoÊci promujà dyskryminacj´ ze wzgl´du
na p∏eç. Instytucje medialne, które prowadzà bardziej przejrzystà polityk´ w tym zakresie, sà bardziej
wiarygodne.

EfektywnoÊç. RównoÊç p∏ci jest fundamentem pe∏nego rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego, zaÊ
Êrodki masowego przekazu mogà byç bardzo efektywnym narz´dziem wzmacniania równoÊci p∏ci
i tym samym promujàcym rozwój spo∏eczno-ekonomiczny.

Sojusze. W przypadku paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej nale˝y zauwa˝yç, ˝e jednym z pi´ciu
strategicznych celów Komisji Europejskiej w zakresie promowania równoÊci p∏ci jest wspieranie zmia-
ny ról i stereotypów p∏ciowych. Media sà wyraênie wymienione jako jeden z obszarów dzia∏aƒ104. 

Reakcja ∏aƒcuchowa. Poniewa˝ media zwracajà uwag´ opinii publicznej na konkretne zagadnienia
oraz cz´sto ustalajà kryteria debaty publicznej, sà u˝ytecznym narz´dziem w rozwiàzywaniu proble-
mów zwiàzanych z równoÊcià p∏ci w wielu sektorach gospodarki i dziedzinach polityki. W zwiàzku
z tym istotne jest zapewnienie perspektywy równoÊci p∏ci w rozwoju i dzia∏aniu mediów.

104 Ibidem.
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Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Liczba artyku∏ów w g∏ównych Krajowy Ocenia si´ w skali roku, JakoÊç pisania o tej Analiza zawartoÊci
gazetach, wyraênie lub lokalny miesiàca lub tygodnia problematyce g∏ównych gazet**

podejmujàcych kwestie i porównuje w czasie; wzrost 
równoÊci p∏ci* ich liczby jest miarà sukcesu.

Waga przywiàzywana
przez redaktorów, wydawców
i dziennikarzy do kwestii
równoÊci p∏ci (w gazetach)

Liczba artyku∏ów w g∏ównych Krajowy Sukces polityki redakcyjnej Analiza zawartoÊci
gazetach (czasopismach, lub lokalny. w zakresie równoÊci p∏ci. g∏ównych gazet
telewizyjnych programach Ocenia si´ Porównanie w d∏u˝szym okresie (czasopism,
informacyjnych), w skali roku mo˝e wykazaç zmian´ w opinii telewizyjnych
które zawierajà ra˝àce i porównuje publicznej na temat stereotypów programów
stereotypy p∏ciowe* w czasie. informacyjnych)**

Miarà
sukcesu jest
zmniejszenie
si´ liczby
stereotypów

Liczba zespo∏ów redakcyjnych Krajowy. Wola polityczna i zobowiàzanie Zakres i skutecznoÊç Badania ankietowe
w instytucjach medialnych, Nale˝y zespo∏ów redakcyjnych realizacji takiej polityki w instytucjach
które uwzgl´dniajà w polityce porównaç do promowania równoÊci p∏ci. medialnych
redakcyjnej kwestie liczby w czasie. Mogà wskazywaç na sukces 
równoÊci p∏ci Miarà kampanii prowadzonych przez

sukcesu jest rzàd i organizacje pozarzàdowe
wzrost liczby adresowanych do mediów,
zespo∏ów by rozwija∏y takà polityk´

Liczba zespo∏ów redakcyjnych Krajowy. Wola polityczna i zobowiàzanie Zakres i skutecznoÊç Badania ankietowe
w instytucjach medialnych, Nale˝y zespo∏ów redakcyjnych realizacji takiej polityki
które przyj´∏y zasad´ porównaç do promowania równoÊci p∏ci.
równoÊci p∏ci w standardach liczby w czasie. Mogà wskazywaç na sukces
reklamowych Miarà kampanii prowadzonych 

sukcesu jest przez rzàd i organizacje 
wzrost liczby pozarzàdowe adresowanych
zespo∏ów do mediów, by rozwija∏y

takà polityk´

* Nale˝y opracowaç specjalnà metodologi´ zbierania takich informacji poprzez analiz´ przekazu medialnego.
Zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia.

** Mo˝na jà przeprowadziç we wspó∏pracy z uniwersytetem, organizacjà pozarzàdowà lub ekspertem/ekspertkà do
spraw mediów. Zob. podrozdzia∏ Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• W∏àczanie kwestii równoÊci p∏ci do polityki medialnej. Twórcy polityki powinni zach´caç instytucje
medialne do w∏àczania kwestii równoÊci p∏ci do polityki redakcyjnej, kodeksów etyki i polityki re-
klamowej. Mo˝na przedstawiç wzorcowà polityk´ wszystkim instytucjom medialnym, zach´cajàc je
do jej zaadaptowania i przyj´cia. Wzorcowa polityka powinna zawieraç klauzule o niepromowaniu
stereotypów p∏ciowych i stosowaniu j´zyka wolnego od seksizmu.

• Zaanga˝owanie specjalistów/specjalistek w dziedzinie równoÊci p∏ci do instytucji koncesjonu-
jàcych media lub zespo∏ów monitorujàcych. Specjalistki/specjaliÊci od spraw równoÊci p∏ci
uczestniczàcy w takim zespole mogliby wnieÊç istotny wk∏ad w monitorowanie wyst´powania ste-
reotypów p∏ciowych w mediach, mogliby tak˝e pomóc w uwra˝liwieniu tych organów na kwestie
równoÊci p∏ci. Innym rozwiàzaniem mo˝e byç wyraêne w∏àczenie monitorowania wyst´powania
stereotypów p∏ciowych i przypadków dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç w mediach jako punktów od-
niesienia w pracy tego typu zespo∏ów lub organów. 
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• Analiza przekazu medialnego polega na systematycznym badaniu sposobu przedstawiania obu
p∏ci w mediach. Oddzielnie mo˝na analizowaç pras´, programy radiowe, telewizyjne, czasopisma
itp. Rzàd mo˝e wspó∏pracowaç z wydzia∏ami dziennikarstwa w szko∏ach wy˝szych lub z organiza-
cjami pozarzàdowymi, którym mo˝na powierzyç przygotowanie tego typu analiz. Innym rozwiàza-
niem jest zatrudnienie ekspertów/ekspertek ds. mediów.

Analizy te dostarczà wa˝nych danych pozwalajàcych przeÊledziç post´p w dziedzinie mediów (zob.
wymienione wy˝ej wskaêniki). Gromadzenie wiarygodnych i porównywalnych danych wymaga jed-
nak opracowania specjalnej metodologii, która okreÊli jasne kryteria identyfikowania „kwestii rów-
noÊci p∏ci” czy „stereotypów p∏ciowych” (aby zapobiec subiektywnej interpretacji).

Warto równie˝ analizowaç treÊç reklam pod kàtem równoÊci p∏ci. Wa˝ne jest, aby pos∏u˝yç si´ spec-
jalistycznà metodologià, uwzgl´dniajàcà ironi´ czy satyr´ jako narz´dzie reklamy i nieÊwiadome pro-
mowanie stereotypów p∏ciowych.

• Przeglàd i analiza wykorzystania mediów przez rzàd. Warto zleciç przeprowadzenie badaƒ, któ-
rych celem b´dzie przeanalizowanie zainteresowania kwestiami równoÊci p∏ci oraz utrwalania/kwe-
stionowania stereotypów p∏ciowych w rzàdowych og∏oszeniach o us∏ugach publicznych, kampaniach
informacyjnych czy politycznych, materia∏ach prasowych itp. Wyniki takich badaƒ powinny stano-
wiç podstaw´ szkoleƒ dla administracji paƒstwowej na temat wspó∏pracy z mediami (zob. nast´pny
punkt poÊwi´cony szkoleniom).

• Szkolenia i podnoszenie ÊwiadomoÊci w zakresie równoÊci p∏ci. Szkolenia mo˝na prowadziç
na zró˝nicowanych poziomach i dla ró˝nych grup uczestników. Celem szkoleƒ powinno byç lepsze
przedstawianie kwestii równoÊci p∏ci oraz zwalczanie stereotypów p∏ciowych w przekazach me-
dialnych.

– Podnoszenie ÊwiadomoÊci wydawców i redaktorów/redaktorek. Program szkoleƒ mo˝e obejmo-
waç rozpoznawanie negatywnych stereotypów p∏ciowych oraz ich skutków. Pomocne b´dà szkolenia
na temat opracowywania oraz wdra˝ania polityki redakcyjnej i reklamowej uwzgl´dniajàcej kwestie
równoÊci p∏ci. Na przyk∏ad w niektórych periodykach obok rubryk z og∏oszeniami towarzyskimi lub
matrymonialnymi umieszczane sà rubryki z poradami na temat bezpiecznych zachowaƒ w relacjach
intymnych. Podobne ostrze˝enia i porady mo˝na umieszczaç obok og∏oszeƒ na temat pracy i studiów
za granicà (jako Êrodek zapobiegawczy w zwiàzku z handlem kobietami).

– Szkolenia rzeczników i sekretarzy prasowych rzàdu. Osoby w rzàdzie, które przygotowujà infor-
macje dla prasy powinny byç przeszkolone w zakresie umiej´tnoÊci rozpoznawania stereotypów
p∏ciowych oraz dostarczania prasie przyk∏adów, które podwa˝ajà stereotypy negatywne.

– Zwi´kszanie umiej´tnoÊci reklamodawców. Firmy reklamowe nale˝y zach´caç do „innowacyjnego”
podwa˝ania stereotypów p∏ciowych w sposób korzystny dla nich samych oraz ich klientów. To za-
danie b´dzie wymagaç równie˝ dzia∏aƒ na rzecz podnoszenia ÊwiadomoÊci.

• Szkolenia medialne dla instytucji ds. równoÊci p∏ci. Pracownicy/pracownice instytucji zajmujà-
cych si´ równoÊcià p∏ci, osoby odpowiedzialne w rzàdzie za kwestie równouprawnienia oraz inne
„instytucje ds. równoÊci p∏ci” powinny wziàç udzia∏ w szkoleniach na temat efektywnego wykorzysty-
wania mediów do zwalczania stereotypów p∏ciowych. Podobne szkolenia mo˝na zorganizowaç dla
najwa˝niejszych organizacji pozarzàdowych.

Bez trudu mo˝na przewidzieç, ˝e w nast´pnym stuleciu prawo do komunikacji b´dzie równie wa˝ne
jak w tym wieku prawo do edukacji105.

105 Sally Burch, wypowiedê podczas panelu dyskusyjnego poÊwi´conego komunikacji w kontekÊcie równoÊci p∏ci
w trzecim tysiàcleciu, Forum Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Praw Kobiet (Association for Women’s Rights in
Development) 1996.
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Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Udzia∏ kobiet i m´˝czyzn w zawodach zwiàzanych ze Êrodkami masowego przekazu jest wa˝nà
kwestià zwiàzanà z dost´pem do tych Êrodków i kontrolà w mediach. Choç kobiety sà doÊç dobrze
reprezentowane w zawodzie dziennikarskim, m´˝czyêni cz´Êciej dominujà na wysokich stanowis-
kach w redakcjach, zw∏aszcza w programach informacyjnych i prasie o zasi´gu krajowym. Choç nie
ma ˝adnej pewnoÊci, ˝e kobiety b´dà z wi´kszym zaanga˝owaniem podnosiç sprawy zwiàzane z rów-
noÊcià p∏ci ni˝ m´˝czyêni, przyznanie obu p∏ciom równego dost´pu do w∏adzy i podejmowania decy-
zji w redakcjach b´dzie promowa∏o szersze spektrum ró˝nych punktów widzenia, zwi´kszajàc tym
samym pluralizm treÊci przekazywanych przez media. JednoczeÊnie trzeba si´ zajàç problemem ba-
rier, które uniemo˝liwiajà kobietom awans na wy˝sze stanowiska, jako przejawem dyskryminacji na ryn-
ku pracy (zob. podrozdzia∏ Praca w Wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci).

Z perspektywy równoÊci p∏ci nale˝y równie˝ przeanalizowaç proces koncesjonowania mediów (tj. wy-
dawanie koncesji i przydzielanie cz´stotliwoÊci nadawczej). Zdobycie koncesji zale˝y czasami od Êrod-
ków finansowych wnioskodawcy, a poniewa˝ w wi´kszoÊci spo∏eczeƒstw kobiety sà na ogó∏ gorzej
sytuowane od m´˝czyzn, mogà napotykaç bariery w uzyskaniu koncesji.

Z perspektywy równoÊci p∏ci nale˝y równie˝ rozpatrywaç cenzur´ Êrodków masowego przekazu. Nad-
mierny wp∏yw si∏ politycznych na media i ich kontrola sà powa˝nà barierà ograniczajàcà wolnoÊç wypo-
wiedzi i mo˝liwoÊç przedstawienia ró˝nych opinii. W rezultacie cenzura oznacza „wyciszanie” spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego. 
Istnieje wyraêna zale˝noÊç mi´dzy istnieniem cenzury politycznej a powa˝nymi barierami utrudniajà-
cymi osiàgni´cie równoÊci p∏ci. Choç zwiàzki te wymagajà g∏´bszej analizy w specyficznym kontekÊ-
cie, zale˝noÊç mi´dzy sk∏onnoÊcià do domagania si´ kontroli wolnoÊci wypowiedzi w mediach a kon-
trolowaniem ról p∏ciowych i zachowaƒ obu p∏ci nie jest przypadkowa.
Wysi∏ki zmierzajàce do usuni´cia cenzury oraz dzia∏ania na rzecz wi´kszego równouprawnienia ko-
biet i m´˝czyzn muszà si´ wzajemnie uzupe∏niaç.

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia dwóch celów:

• zagwarantowanie, by kobiety i m´˝czyêni mieli równy dost´p do stanowisk decyzyjnych w mediach;
• zniesienie cenzury w wolnych i niezale˝nych mediach, tworzàcej bariery utrudniajàce pe∏ne równo-

uprawnienie.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Równe szanse w zatrudnieniu to podstawowe prawo cz∏owieka. Zapewnienie ko-
bietom i m´˝czyznom równego dost´pu do tworzenia programów w mediach jest kwestià praw cz∏o-
wieka i sprawiedliwoÊci.

WiarygodnoÊç. Prawdziwa demokracja wià˝e si´ ÊciÊle z niezale˝nymi i pluralistycznymi mediami,
a prawdziwie pluralistyczne media przedstawiajà ró˝norodne punkty widzenia — zarówno kobiet, jak
i m´˝czyzn. Ârodowisko medialne, które nie zapewnia informacji uwzgl´dniajàcych wszystkie punkty
widzenia nie jest wiarygodne.

JakoÊç ˝ycia. Znaczàca nierównowaga p∏ci w zawodzie dziennikarskim oraz na wysokich stanowis-
kach redakcyjnych wyraênie promuje nierówne szanse ekonomiczne. Wynagrodzenia kobiet i m´˝-
czyzn w mediach i presti˝ z tym zwiàzany znacznie si´ ró˝nià.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy, Równowaga p∏ci Poziom zaanga˝owania Badania instytucji
na najwy˝szych stanowiskach regionalny, na stanowiskach w podnoszenie kwestii medialnych
redakcyjnych w prasie, radiu lokalny decyzyjnych równoÊci p∏ci przez kobiety
i telewizji w mediach i m´˝czyzn

Proporcja dziennikarek Krajowy, regionalny, Równowaga p∏ci Poziom zaanga˝owania Badania instytucji
i dziennikarzy w prasie, lokalny. Pomocny w zawodzie w podnoszenie kwestii medialnych
radiu i telewizji w porównaniach dziennikarskim równoÊci p∏ci przez kobiety

równowagi p∏ci i m´˝czyzn
na stanowiskach
redakcyjnych
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• Zniesienie cenzury. Nale˝y dokonaç przeglàdu ustawodawstwa dotyczàcego mediów i polityki
medialnej rzàdu oraz — jeÊli zachodzi taka potrzeba — usunàç wszelkie bariery ograniczajàce nie-
zale˝ne i pluralistyczne media.

• Przeglàd procedur udzielania koncesji medialnych. Przeglàd i analiza tego, w jaki sposób i komu
sà udzielane koncesje medialne mogà ujawniç zró˝nicowanie p∏ci w tej dziedzinie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona du˝a nierównowaga p∏ci, nale˝y podjàç kroki, by jej przeciwdzia∏aç po-
przez opracowanie i przyj´cie odpowiedniej polityki dotyczàcej przyznawania koncesji.

• Wprowadzenie polityki równych szans w instytucjach medialnych. Osoby tworzàce polityk´ po-
winny zach´caç instytucje medialne do przyj´cia polityki antydyskryminacyjnej oraz polityki rów-
nych szans w zakresie polityki zatrudnienia i awansu. Mo˝na opracowaç polityk´ wzorcowà w tej
dziedzinie, która nast´pnie b´dzie upowszechniana i stosowana w instytucjach medialnych.

W niniejszej wytycznej analizujemy zwiàzki mi´dzy zrównowa˝onym rozwojem, ochronà Êro-
dowiska a p∏cià spo∏eczno-kulturowà. Polityka równoÊci p∏ci wymaga podejÊcia do tego proble-
mu z dwóch przeciwnych punktów widzenia. Z jednej strony relacje mi´dzy p∏ciami oraz zakres
równouprawnienia mogà oddzia∏ywaç na Êrodowisko. I na odwrót, stan Êrodowiska mo˝e mieç za-
sadniczo odmienny wp∏yw na kobiety i m´˝czyzn.

Zwiàzki mi´dzy p∏cià spo∏eczno-kulturowà a Êrodowiskiem

Podobnie jak p∏eç, problem Êrodowiska to kwestia „przekrojowa”. Oznacza to, ˝e wp∏yw Êrodowiska,
podobnie jak wp∏yw p∏ci spo∏eczno-kulturowej, nale˝y uwzgl´dniaç przy opracowywaniu ka˝dego
programu polityki publicznej. Aspekty tworzenia polityki, które sà istotne z perspektywy równoÊci p∏ci,
sà równie wa˝ne z perspektywy Êrodowiskowej, na przyk∏ad:

• udzia∏ w podejmowaniu decyzji wszystkich zainteresowanych stron;

• ponowna ewaluacja kryteriów, na których podstawie ocenia si´ „dobrà” polityk´.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Niektórzy eksperci/ekspertki twierdzà, ˝e zwiàzki mi´dzy zrównowa˝onym rozwojem a p∏cià spo∏ecz-
no-kulturowà wyst´pujà g∏ównie w tradycyjnych rejonach rolniczych oraz na poziomie lokalnym, na-
tomiast g∏ówne (globalne) zagro˝enia dla Êrodowiska nie wià˝à si´ z relacjami mi´dzy p∏ciami czy
z równoÊcià p∏ci106. Argument ten mo˝e cz´Êciowo wynikaç z braku badaƒ i danych na temat zwiàzków
mi´dzy równoÊcià p∏ci i zrównowa˝onym rozwojem na poziomie globalnym.

Na przyk∏ad g∏ównymi zagro˝eniami globalnymi dla Êrodowiska naturalnego sà zanikanie warstwy
ozonowej i zmiany klimatyczne. Oba zagro˝enia wynikajà przede wszystkim z wzorów konsumpcji
i produkcji zwiàzanych z industrializacjà oraz dominujàcymi procesami globalizacji ekonomicznej107.
Pokonanie tych zagro˝eƒ wymaga ponownego przeanalizowania polityki handlowej, przemys∏owej,
rozwojowej i ekonomicznej. W tym sensie globalne zagro˝enia dla Êrodowiska to kwestia polityki ma-
kroekonomicznej i sprawowania rzàdów.

W innych wytycznych w sprawie polityki równoÊci p∏ci (zob. podrozdzia∏y Makroekonomia i handel
oraz Sprawowanie rzàdów i uczestnictwo) wykazaliÊmy, ˝e zwrócenie wi´kszej uwagi na kwestie rów-
noÊci p∏ci w tych dziedzinach zaowocuje wi´kszà odpowiedzialnoÊcià i skoncentrowaniem si´ na
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Choç istnieje potrzeba dalszych badaƒ, by sprecyzowaç, na czym po-
lega ta zale˝noÊç, mo˝na stwierdziç, ˝e efektem wi´kszej równoÊci p∏ci na stanowiskach decyzyjnych
oraz przyj´cia kryteriów sprawiedliwoÊci spo∏ecznej w polityce makroekonomicznej b´dzie zwrócenie
wi´kszej uwagi na zrównowa˝ony rozwój, w tym tak˝e zrównowa˝one Êrodowisko w skali globalnej. 

106 G. Martine, M. Villarreal, Gender and Sustainability: Re-assessing Linkages and Issues, FAO, Rome 1997
(www.fao.org/sd/wpdirect/Wpan0020.htm).

107 Ibidem.
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Innym podstawowym zagro˝eniom dla Êrodowiska, takim jak utrata bioró˝norodnoÊci, mo˝na zapo-
biegaç na poziomie lokalnym. Poniewa˝ kobiety i m´˝czyêni cz´sto zajmujà si´ innym typem gospo-
darki rolnej i inaczej gospodarujà ziemià, majà ró˝nà wiedz´, która mo˝e si´ przyczyniç do podtrzy-
mania bioró˝norodnoÊci. Wyniki badaƒ pokazujà tak˝e, i˝ pe∏nienie przez kobiety i m´˝czyzn ró˝nych
ról (np. prowadzenie gospodarstwa rolnego nastawionego na osiàganie dochodu a prowadzenie
gospodarstwa nastawionego na przygotowanie produktów spo˝ywczych) oznacza, ˝e mogà oni np.
preferowaç ró˝ne roÊliny czy inne gatunki ziarna108. 

Nale˝y zatem dà˝yç do osiàgni´cia nast´pujàcych celów:

• bli˝sze zbadanie zwiàzków mi´dzy politykà, która promuje zrównowa˝ony rozwój Êrodowiska a po-
litykà, która promuje równoÊç p∏ci;

• wykorzystanie tych powiàzaƒ jako podstawy do promowania programu bardziej zrównowa˝o-
nego rozwoju Êrodowiska i cz∏owieka.

Cele te zostanà osiàgni´te dzi´ki:

• promowaniu równego udzia∏u kobiet i m´˝czyzn na najwy˝szych stanowiskach, na których podej-
muje si´ decyzje w sprawie tworzenia polityki w zakresie ochrony Êrodowiska, polityki makroeko-
nomicznej oraz polityki na rzecz rozwoju.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Równy udzia∏ kobiet i m´˝czyzn w podejmowaniu decyzji dotyczàcych ochrony
Êrodowiska to kwestia równych praw i obowiàzków: bioràc pod uwag´ wp∏yw globalnej degradacji
Êrodowiska na ˝ycie wszystkich ludzi i przysz∏e pokolenia, kobiety i m´˝czyêni muszà dzieliç si´ pra-
wami i obowiàzkiem okreÊlenia priorytetów w zakresie ochrony Êrodowiska i opracowania rozwiàzaƒ
dotyczàcych zrównowa˝onego rozwoju z uwzgl´dnieniem kwestii ochrony Êrodowiska.

WiarygodnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Mimo ˝e mo˝na by kwestionowaç twierdzenie, i˝ kobiety sà z na-
tury bardziej sk∏onne ni˝ m´˝czyêni do podejmowania decyzji korzystnych dla ochrony Êrodowiska109,
wi´ksza obecnoÊç kobiet w polityce zwi´kszy odpowiedzialnoÊç i wniesie szerszà perspektyw´ do
procesów podejmowania decyzji. Dzi´ki temu znajdzie si´ miejsce dla bardziej przejrzystej i krytycz-
nej debaty na temat zrównowa˝onego Êrodowiska.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci Zrozumienie kwestii Badania ankietowe
na najwy˝szych stanowiskach na stanowiskach decyzyjnych równoÊci p∏ci oraz 
politycznych, na których problemów ochrony 
podejmuje si´ decyzje Êrodowiska przez kobiety
dotyczàce ochrony Êrodowiska i m´˝czyzn na tych 
(np. w ministerstwie ochrony stanowiskach 
Êrodowiska, komisjach i zaanga˝owanie 
ds. ochrony Êrodowiska itp.) w t´ problematyk´

Proporcja dzia∏aczek i dzia∏aczy Krajowy Wysoki odsetek m´˝czyzn mo˝e Badania ankietowe
w organizacjach oznaczaç, ˝e aspekt równoÊci 
pozarzàdowych zajmujàcych si´ p∏ci jest wy∏àczony z programów
ochronà Êrodowiska na rzecz ochrony Êrodowiska

108 B. Woroniuk, J. Schalkwyk, Biodiversity and Equality between Men and Women, CIDA, Ottawa 1998.
109 Niektórzy twierdzà, i˝ kobiety sà z natury „bli˝sze naturze” (ze wzgl´du na to, ˝e rodzà dzieci i wykonujà prac´

niezarobkowà), a w zwiàzku z tym sà w wi´kszym stopniu sk∏onne do ochrony Êrodowiska naturalnego. Martine
i Villarreal (Gender and Sustainability…, op. cit.) zauwa˝ajà jednak, ˝e jest to „bardziej kwestia percepcji ni˝
realny fakt”. To, i˝ spo∏eczeƒstwa wià˝à kobiety z „naturà” nie oznacza, ˝e b´dà one dzia∏a∏y na rzecz zrów-
nowa˝onego rozwoju. PodejÊcie „determinizmu biologicznego” utrwala jednoczeÊnie fa∏szywy „naturalny” po-
dzia∏, zgodnie z którym m´˝czyêni odpowiadajà za produkcj´, a kobiety za reprodukcj´.
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Badanie powiàzaƒ. Jak zauwa˝ono powy˝ej, brakuje badaƒ, których przedmiotem analizy sà zwiàz-
ki mi´dzy równoÊcià p∏ci (zw∏aszcza w sprawowaniu rzàdów i podejmowaniu decyzji) a zrówno-
wa˝onà Êrodowiskowo politykà makroekonomicznà i politykà na rzecz rozwoju. Badania takie na-
le˝y podjàç zarówno na poziomie globalnym (porównawczym), jak i krajowym.

• Analiza instytucjonalna („Kim sà decydenci? Jaka jest perspektywa?”). Badania przeprowa-
dzone wÊród decydentek/decydentów pomogà przeÊledziç powiàzania mi´dzy p∏cià spo∏eczno-
-kulturowà a zrównowa˝onym rozwojem. Nale˝y zleciç przeprowadzenie badaƒ socjologicznych,
dzi´ki którym b´dzie mo˝na przeanalizowaç powiàzania mi´dzy programem na rzecz równoÊci p∏ci
i programem zrównowa˝onego rozwoju.

• Powo∏anie grupy roboczej „Ârodowisko i równoÊç p∏ci”. Mo˝na powo∏aç mi´dzyresortowà gru-
p´ roboczà lub komisj´, która przeanalizuje wszystkie dokumenty polityczne z perspektywy równoÊci
p∏ci i ochrony Êrodowiska. Nale˝y zbadaç zw∏aszcza polityk´ handlowà, polityk´ na rzecz rozwoju
gospodarczego, generowania dochodów i ochrony zdrowia, poniewa˝ zawierajà one ró˝ne aspekty
równoÊci p∏ci i ochrony Êrodowiska. Nie oznacza to, ˝e zadanie wprowadzenia tych zagadnieƒ do
g∏ównego nurtu polityki spadnie wy∏àcznie na t´ grup´; powinny je realizowaç wszystkie osoby na
wszystkich szczeblach. Rolà grupy roboczej by∏oby zagwarantowanie realizacji tego dzia∏ania oraz
ocena adekwatnoÊci podejmowanych wysi∏ków.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Poniewa˝ kobiety i m´˝czyêni odgrywajà na ogó∏ ró˝ne role w rodzinie, spo∏ecznoÊci i na rynku
pracy, majà te˝ odmienne priorytety osobiste w zakresie ochrony Êrodowiska na poziomie spo∏ecz-
noÊci lokalnej. Kobiety i m´˝czyêni wchodzà w zró˝nicowane interakcje ze Êrodowiskiem, co daje
obu p∏ciom ró˝ne szanse jego ochrony. Mogà ponadto przyjmowaç zró˝nicowane strategie i mieç
odmiennà wiedz´ na temat ochrony Êrodowiska.

Oto przyk∏ady tych ró˝nic110:

• Kobiety odgrywajàce podwójne i potrójne role — g∏ównej ˝ywicielki rodziny, gospodyni domowej
i liderki wspólnoty — z powodu braku czasu mogà stosowaç w gospodarstwie domowym praktyki
niekorzystne dla Êrodowiska (np. przy usuwaniu Êmieci czy recyklingu). Dost´p do urzàdzeƒ poz-
walajàcych zaoszcz´dziç czas mo˝e byç uwa˝any przez kobiety za rzecz priorytetowà, mimo ˝e sto-
sowanie tego typu urzàdzeƒ nie zawsze oznacza efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

• Tradycyjne uj´cie m´skoÊci sprawia, ˝e m´˝czyêni mogà niech´tnie stosowaç praktyki korzystne
dla Êrodowiska np. poprzez racjonalne korzystanie z pojazdów zmechanizowanych (samochód jest
postrzegany jako symbol statusu materialnego m´˝czyzny).

• Poniewa˝ kobiety cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni korzystajà z transportu publicznego, majà praktycznà wie-
dz´ na temat najwygodniejszych rozk∏adów jazdy i po∏àczeƒ, którà trzeba wziàç pod uwag´ przy
planowaniu rozwiàzaƒ dotyczàcych tego transportu.

• Obowiàzki domowe kobiet (np. zaopatrzenie w opa∏ i wod´) mogà powodowaç stosowanie przez nie
praktyk niekorzystnych dla Êrodowiska w przypadku niewystarczajàcych zasobów.

• Poniewa˝ kobiety cz´sto odgrywajà w spo∏ecznoÊci role „opiekunek” lub „uzdrowicielek”, mogà mieç
wiedz´ na temat praktyk korzystnych dla Êrodowiska, takich jak korzyÊci p∏ynàce z uprawiania roÊ-
lin leczniczych czy zbierania p∏odów leÊnych.

Warto zauwa˝yç, ˝e choç ani kobiety, ani m´˝czyêni nie majà „naturalnych predyspozycji” do ochrony
Êrodowiska, wzorce dotyczàce ich ról w spo∏eczeƒstwie sprawiajà, ˝e strategie promowania ochrony
Êrodowiska na szczeblu wspólnoty lokalnej powinny byç adresowane do kobiet i m´˝czyzn w zró˝ni-
cowany sposób.

110 Przyk∏ady te zosta∏y cz´Êciowo zaczerpni´te z aneksu I dokumentu OECD/DAC Reaching the Goals in the 21st

Century: Gender Equality and the Environment, opracowanego przez Szwedzkà Agencj´ Rozwoju Wspó∏pracy
Mi´dzynarodowej (SIDA), luty 1998.
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Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• uwzgl´dnianie ró˝nych stanowisk oraz zró˝nicowanej wiedzy kobiet i m´˝czyzn na temat Êrodowis-
ka przy opracowywaniu polityki w zakresie ochrony Êrodowiska;

• rozpowszechnianie informacji na temat ochrony Êrodowiska w sposób uznajàcy odmienne role ko-
biet i m´˝czyzn oraz zró˝nicowane priorytety w zakresie ochrony Êrodowiska.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

EfektywnoÊç i trwa∏oÊç. Lepiej ukierunkowana polityka (tj. taka, która uwzgl´dnia specyficzne po-
trzeby, priorytety oraz perspektywy ró˝nych grup kobiet i m´˝czyzn) to polityka bardziej skuteczna i efek-
tywniejsza.

JeÊli polityka nie b´dzie w∏aÊciwie ukierunkowana, nie b´dzie efektywna. W konsekwencji Êrodowisko
nie b´dzie mia∏o odpowiedniej ochrony. B´dzie to szkodziç zrównowa˝onemu rozwojowi Êrodowiska.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci ÂwiadomoÊç Badanie ankietowe
wÊród wysokiego szczebla na stanowiskach decyzyjnych albo zaanga˝owanie
decydentów w dziedzinie kobiet i m´˝czyzn 
ochrony Êrodowiska w kwestie równoÊci p∏ci

Poziom ÊwiadomoÊci kobiet Krajowy, Ró˝nice w poziomie zmiany Badania ankietowe
i m´˝czyzn w zakresie regionalny, ÊwiadomoÊci mi´dzy kobietami 
problematyki ochrony lokalny i m´˝czyznami wskazujà,
Êrodowiska, mierzony (w zale˝noÊci czy kampania jest w∏aÊciwie
przed podj´ciem dzia∏aƒ od podejmo- adresowana do kobiet 
(np. kampanii wanych i m´˝czyzn
informacyjnych)* dzia∏aƒ)

* Trzeba b´dzie opracowaç specjalnà metodologi´, by zapewniç powtarzalnoÊç pomiarów i ich porównywalnoÊç
w czasie.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Kluczowe znaczenie ma zgromadzenie i przeanalizowanie informacji, które pomogà okreÊliç, w jaki
sposób i do kogo adresowaç komunikaty dotyczàce ochrony Êrodowiska. Potencjalne dzia∏ania
obejmujà:

• Badania socjologiczne gospodarstw domowych — pomogà osobom odpowiedzialnym za two-
rzenie polityki zidentyfikowaç ró˝ne role kobiet i m´˝czyzn w zarzàdzaniu zasobami gospodarstwa
domowego, które majà wp∏yw na Êrodowisko. Ankiety powinny zawieraç np. pytania dotyczàce usu-
wania Êmieci (Kto wyrzuca Êmieci? Jakie materia∏y sà utylizowane i przeznaczane do ponownego
u˝ytku?), korzystania z samochodu, oszcz´dnego zu˝ycia wody, wykorzystania energii i opa∏u.

• Badania spo∏ecznoÊci lokalnej i badania przeprowadzane w miejscu pracy na temat praktyk
i priorytetów w zakresie ochrony Êrodowiska — pomogà zidentyfikowaç ró˝ne praktyki, punkty wi-
dzenia oraz potrzeby kobiet i m´˝czyzn.

• Przeglàd polityki zarzàdzania zasobami naturalnymi. Nale˝y przeprowadziç wszechstronnà ana-
liz´ z perspektywy równoÊci p∏ci, której przedmiotem b´dzie przeglàd polityki i praktyki w dzie-
dzinie korzystania z energii i wody, usuwania odpadów trwa∏ych czy innych problemów ochrony
Êrodowiska. Celem tego przeglàdu powinno byç okreÊlenie, w jaki sposób polityka ta mo˝e wp∏y-
waç na kobiety i m´˝czyzn, jeÊli si´ weêmie pod uwag´, ˝e odgrywajà oni zró˝nicowane role
w spo∏eczeƒstwie. Na przyk∏ad jeÊli punkty utylizacji odpadów sà po∏o˝one w odleg∏ym miejscu,
dokàd mo˝na dojechaç tylko samochodem, kobiety odpowiadajàce w domu za usuwanie Êmieci,
ale majàce ma∏o czasu lub nie majàce samochodu, b´dà mia∏y niewielkà motywacj´ do recyklingu.

Stwierdziwszy zró˝nicowanà wiedz´ i sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn, mo˝na opracowaç strategie promu-
jàce ochron´ Êrodowiska:
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• Ukierunkowane kampanie informacyjne. Ka˝da dobrze pomyÊlana kampania informacyjna jest
adresowana do okreÊlonej publicznoÊci. Kampanie i inne przedsi´wzi´cia majàce na celu pod-
niesienie ÊwiadomoÊci w zakresie ochrony Êrodowiska powinny byç adresowane do kobiet i m´˝-
czyzn zgodnie z ich priorytetami i potrzebami.

• Zapewnienie rozwiàzaƒ alternatywnych, uwzgl´dniajàcych perspektyw´ p∏ci. Je˝eli role lub obo-
wiàzki kobiet i m´˝czyzn wymuszajà na nich stosowanie praktyk niekorzystnych dla Êrodowiska,
nale˝y opracowaç polityk´ promujàcà rozwiàzania alternatywne.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Degradacja Êrodowiska na poziomie lokalnym i regionalnym cz´sto odmiennie wp∏ywa na kobiety
i m´˝czyzn, poniewa˝ ich obowiàzki i wzorce pracy (zarówno w miejscu pracy, jak i gospodarstwie
domowym) zapewne si´ ró˝nià. Na przyk∏ad m´˝czyêni cz´sto sà nara˝eni na ryzyko Êrodowiskowe
zwiàzane z wykonywanà przez nich pracà (m.in. dojazd do pracy samochodem, praca w górnictwie
lub w innych potencjalnie ryzykownych bran˝ach przemys∏owych, a nawet udzia∏ w konfliktach zbroj-
nych), kobiety natomiast cz´sto sà bardziej nara˝one na niebezpieczeƒstwo w domu (np. ulatniajàcy si´
gaz, zaczadzenie).

Degradacja Êrodowiska mo˝e spowodowaç wdro˝enie takiej polityki ochrony Êrodowiska, która
mo˝e drastycznie wp∏ynàç na sytuacj´ materialnà, cz´sto z ró˝nym skutkiem dla kobiet i m´˝czyzn.
Na przyk∏ad w niektórych sektorach przeprowadzono radykalne reformy, by chroniç wra˝liwe, wyeks-
ploatowane lub zniszczone Êrodowisko. Do sektorów tych nale˝à:

• leÊnictwo;

• górnictwo;

• rybo∏ówstwo;
• rolnictwo.

Sektory te sà na ogó∏ zdominowane przez m´˝czyzn i oprócz oczywistego pogorszenia si´ ich sytuacji
materialnej w wyniku tych reform nie bez znaczenia jest te˝ kryzys psychiczny spowodowany utratà
Êrodków utrzymania. Kryzys ten mo˝e mieç wp∏yw na to, w jaki sposób m´˝czyêni odnoszà si´ do kwe-
stii ochrony Êrodowiska, powodujàc, ˝e b´dà na nie mniej wra˝liwi tak˝e w innych sferach ˝ycia.

Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• zapewnienie, by kobiety i m´˝czyêni byli w jednakowym stopniu zabezpieczeni przed ryzykiem
zwiàzanym z ochronà Êrodowiska;

• uwzgl´dnienie, w zwiàzku z rewaloryzacjà Êrodowiska, zró˝nicowanych potrzeb oraz skutków dla
kobiet i m´˝czyzn.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç i wiarygodnoÊç. Kobiety i m´˝czyêni majà prawo do równej ochrony przed zanie-
czyszczeniem i degradacjà Êrodowiska. Osoby kszta∏tujàce polityk´ powinny zapewniç t´ równà
ochron´, zw∏aszcza ˝e jest to jedno z podstawowych praw cz∏owieka. Ponadto jeÊli rzàd jedynie
„cz´Êciowo chroni” spo∏eczeƒstwo albo pozostaje oboj´tny na potrzeby kobiet i m´˝czyzn, wówczas
traci na wiarygodnoÊci.

JakoÊç ˝ycia i efektywnoÊç. Udokumentowano, ˝e zanieczyszczenie Êrodowiska i nara˝enie na
jego niebezpieczne oddzia∏ywanie niesie ze sobà negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne. Wià˝à
si´ one ÊciÊle z trwa∏ym ubóstwem. Nie tylko powa˝nie ograniczajà mo˝liwoÊci osiàgni´cia przez ko-
biety, m´˝czyzn i ich rodziny lepszej jakoÊci ˝ycia, ale tak˝e majà szersze nast´pstwa dla rozwoju gos-
podarczego kraju.

Mo˝na bez trudu udowodniç, ˝e znacznie taniej jest zapobiegaç zanieczyszczeniu i degradacji Êro-
dowiska ni˝ póêniej je rewaloryzowaç. Polityka równoÊci p∏ci pomo˝e precyzyjniej okreÊliç czynniki
ryzyka Êrodowiskowego, które wp∏ywajà na kobiety i m´˝czyzn.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Przyj´cie uczestniczàcego podejÊcia do oceny rozmiarów degradacji Êro-
dowiska (obejmujàcego m.in. prób´ zrozumienia potrzeb oraz problemów kobiet i m´˝czyzn w polityce
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rewaloryzacji Êrodowiska) pozwoli stworzyç zaufanie i osiàgnàç wiarygodnoÊç proponowanych
programów, a to z kolei spowoduje wi´ksze zaanga˝owanie ca∏ego spo∏eczeƒstwa w dzia∏ania na
rzecz ochrony Êrodowiska.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja okresowego Krajowy Mo˝e okreÊliç zró˝nicowany Badania ankietowe
wy∏àczenia z ˝ycia* wp∏yw degradacji Êrodowiska
kobiet i m´˝czyzn na kobiety i m´˝czyzn. 
na skutek Zmniejszenie d∏ugoÊci 
zanieczyszczenia okresowego wy∏àczenia z ˝ycia
i degradacji Êrodowiska w przypadku tylko jednej p∏ci

mo˝e wskazywaç na brak
perspektywy równoÊci p∏ci
w realizowanej polityce

Wspó∏czynnik ÊmiertelnoÊci Krajowy Mo˝e okreÊliç zró˝nicowany Statystyki 
kobiet i m´˝czyzn z powodu wp∏yw degradacji Êrodowiska medyczne
nara˝enia na czynniki ryzyka na kobiety i m´˝czyzn. Spadek
zwiàzanego z degradacjà wskaênika ÊmiertelnoÊci
Êrodowiska w przypadku tylko jednej p∏ci 

mo˝e wskazywaç na brak
perspektywy równoÊci p∏ci
w realizowanej polityce

Wskaênik utraty pracy Krajowy Zró˝nicowany wp∏yw degradacji Badania ankietowe
przez kobiety i m´˝czyzn Êrodowiska na zmniejszenie si´
z powodu degradacji Êrodków utrzymania kobiet 
Êrodowiska i m´˝czyzn

* Okresowe wy∏àczenie z ˝ycia — liczba lat, którà si´ traci z powodu choroby lub niepe∏nosprawnoÊci.

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Badania. W badaniach oceniajàcych degradacj´ Êrodowiska naturalnego cz´sto pomija si´ jej zró˝-
nicowane skutki dla m´˝czyzn i kobiet. Zlecenie przeprowadzenia tego rodzaju badaƒ i analiz po-
mo˝e wyjaÊniç rozmiary oraz charakter tego zró˝nicowania.

• Ocena z perspektywy równoÊci p∏ci polityki na rzecz ochrony Êrodowiska i dzia∏aƒ w nag∏ych
wypadkach. Zanim polityka i programy na rzecz ochrony i rewaloryzacji Êrodowiska zostanà wdro-
˝one, nale˝y dokonaç ich oceny z perspektywy równoÊci p∏ci, która pozwoli okreÊliç zró˝nicowane
skutki tych dzia∏aƒ dla kobiet i m´˝czyzn.

Niedopuszczalne jest ignorowanie szkód zaistnia∏ych w Êrodowisku naturalnym tylko dlatego, ˝e pro-
ponowane rozwiàzania mogà mieç wp∏yw na sytuacj´ którejÊ z p∏ci. Wr´cz odwrotnie — celem jest
zbadanie i przeanalizowanie wp∏ywu dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska, tak aby polityka, która
w perspektywie krótkoterminowej zminimalizuje negatywne skutki dla po∏o˝enia materialnego kobiet
i m´˝czyzn, w perspektywie d∏ugoterminowej chroni∏a trwa∏oÊç Êrodowiska naturalnego.
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W tej wytycznej analizujemy polityk´ równoÊci p∏ci w kontekÊcie polityki obronnej, konfliktów
zbrojnych i budowania pokoju. Przyj´cie podejÊcia uwzgl´dniajàcego kwestie równoÊci p∏ci pole-
ga w tym wypadku na uznaniu wartoÊci i korzyÊci p∏ynàcych z w∏àczenia perspektywy kobiecej
do sektora zdominowanego przez m´˝czyzn. JednoczeÊnie sytuacja w sektorze zbrojeƒ i woj-
skowoÊci Êwietnie pokazuje, ˝e istnieje pilna potrzeba zaj´cia si´ kwestià to˝samoÊci i potrzeb
m´˝czyzn w dzia∏aniach podejmowanych w ramach tej polityki.

Pokój to podstawa osiàgni´cia celu, jakim jest równoÊç p∏ci i wzmocnienie pozycji kobiet, a niektórzy
zapewne stwierdzà, ˝e równoÊç p∏ci jest niezb´dna dla osiàgni´cia prawdziwego pokoju (szeroko
definiowanego)111.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Instytucje militarne i obronne sà najcz´Êciej zdominowane przez m´˝czyzn. Ma to wiele wspólnego ze
stereotypowym uj´ciem spo∏ecznych ról kobiet i m´˝czyzn: panuje powszechne przekonanie, ˝e
obrona kraju, kobiet i dzieci to „m´ska sprawa”. W wielu krajach m´˝czyêni podlegajà obowiàzkowi
s∏u˝by wojskowej, podczas gdy kobiety sà z niego zwolnione.

Aby uzasadniç, dlaczego kobiety nie powinny s∏u˝yç w wojsku, cz´sto wysuwa si´ argumenty oparte
na twierdzeniu, ˝e kobiety sà fizycznie s∏absze od m´˝czyzn i nie sprawdzajà si´ w sytuacji walki.
Mo˝na jednak udowodniç, ˝e równe traktowanie kobiet i zapewnienie im takich samych szkoleƒ poz-
woli stworzyç równie skuteczny ˝eƒski personel wojskowy.

Zmieniajàcy si´ charakter dzia∏aƒ wojennych oznacza, ˝e zmieniajà si´ tak˝e obowiàzki i zadania,
którym trzeba podo∏aç w instytucjach wojskowych — si∏a fizyczna ju˝ nie wystarcza. Fa∏szywe jest
za∏o˝enie, ˝e z ka˝dego m´˝czyzny automatycznie da si´ zrobiç „dobrego ˝o∏nierza”. Opiera si´ ono
na stereotypowym postrzeganiu m´skoÊci, co ma niewiele wspólnego z rzeczywistoÊcià. Tak wi´c
p∏eç nie powinna byç czynnikiem decydujàcym w okreÊlaniu ról kobiet i m´˝czyzn w instytucjach
wojskowych.

Z perspektywy równoÊci p∏ci nale˝y równie˝ przeanalizowaç sytuacj´ m´˝czyzn s∏u˝àcych w wojsku.
W wielu krajach przechodzàcych transformacj´ ustrojowà sà oni niewykszta∏ceni i majà s∏abe zdrowie
(fizyczne i psychiczne). Osoby tworzàce polityk´ powinny tak˝e wziàç pod uwag´ koniecznoÊç za-
pewnienia równych szans spo∏ecznych i ochron´ m´˝czyznom s∏u˝àcym w wojsku.

Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcych celów:

• wyeliminowanie dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç w instytucjach militarnych i obronnych;

• w∏àczenie perspektywy równoÊci p∏ci do badaƒ, polityki i praktyki dzia∏ania instytucji militarnych
i obronnych.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç i wiarygodnoÊç. Paƒstwo, które w swej konstytucji zobowiàzuje si´ do niedyskrymi-
nowania (lub jest stronà Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet bàdê
innych konwencji praw cz∏owieka) traci na wiarygodnoÊci, jeÊli nie realizuje tej zasady. Dotyczy ona
tak˝e dyskryminacji w instytucjach wojskowych. Równe szanse kobiet i m´˝czyzn, w∏àczajàc w to mo˝-
liwoÊç kariery wojskowej, to podstawowe prawo cz∏owieka.

111 Gender Equality and Peacebuidling: An Operational Framework, CIDA, Ottawa 1999.
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Nale˝y zakwestionowaç legitymizacj´ istniejàcych struktur i procedur rzàdzenia w przypadku, gdy przy
podejmowaniu decyzji nie uwzgl´dnia si´ interesów i opinii ponad po∏owy spo∏eczeƒstwa. Ten kryzys
legitymizacji jest oczywisty, jeÊli na konflikty zbrojne spojrzy si´ z perspektywy równoÊci p∏ci: kobiety
rzadko podejmujà decyzje o wypowiedzeniu wojny i rzadko biorà w niej udzia∏, ale zawsze odczuwajà
jej skutki112.

EfektywnoÊç. Zró˝nicowanie instytucji wojskowych pod wzgl´dem p∏ci przyczyni si´ do zwi´kszenia
ich skutecznoÊci. Na przyk∏ad uwa˝a si´, ˝e niektóre kobiety majà wi´ksze predyspozycje i umie-
j´tnoÊci obs∏ugiwania skomplikowanych wojskowych urzàdzeƒ elektronicznych. Nie chodzi o to, ˝e
„kobiety sà lepsze w elektronice”, ale o to, ˝e obecnoÊç kobiet i m´˝czyzn w wojsku zapewni wi´ksze
zró˝nicowanie umiej´tnoÊci, co w ostatecznym efekcie zwi´kszy skutecznoÊç.

Ponadto uznanie zmieniajàcej si´ roli instytucji militarnych i obronnych oraz zmieniajàcej si´ roli ko-
biet i m´˝czyzn w spo∏eczeƒstwie pozwoli przyjàç w tych instytucjach takà polityk´ i praktyk´, która
b´dzie si´ opiera∏a na efektywnoÊci i umiej´tnoÊciach, a nie na subiektywnym kryterium p∏ci.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci na szczeblu Stopieƒ w∏àczenia Badania ankietowe
na stanowiskach dowódców decyzyjnym w instytucjach perspektywy równoÊci
w instytucjach militarnych militarnych i obronnych p∏ci do polityki
i obronnych i praktyki

Zg∏oszone przypadki Krajowy Mo˝e wskazywaç skutecznoÊç Rzeczywiste rozmiary Ewidencja
molestowania seksualnego polityki antydyskryminacyjnej molestowania seksualnego
i przemocy seksualnej w tych instytucjach (cz´stsze i przemocy seksualnej
w instytucjach militarnych zg∏aszanie tego typu spraw
i obronnych oznacza wi´kszà skutecznoÊç

polityki i wi´ksze zaufanie
do systemu)

Rzeczywiste rozmiary Krajowy Rzeczywiste rozmiary Pog∏´bione
molestowania seksualnego molestowania seksualnego badania ankietowe
i przemocy seksualnej i przemocy seksualnej
w instytucjach militarnych
i obronnych

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Promowanie równych szans w instytucjach militarnych i obronnych. Rzàdy i osoby kszta∏tujàce
polityk´ mogà zinstytucjonalizowaç polityk´ dzia∏aƒ pozytywnych oraz przeciwdzia∏ania dyskryminacji,
majàcà na celu zwi´kszenie liczby kobiet zatrudnionych w tych instytucjach. JednoczeÊnie nale˝y
prowadziç odpowiednià polityk´ w kwestii molestowania seksualnego. Aby polityka ta by∏a skutecz-
na, niezb´dne jest podnoszenie ÊwiadomoÊci oraz szkolenie wy˝szej kadry i urz´dników/urz´dniczek.

Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci w kwestii konsekwencji wojen i konfliktów zbrojnych dla kobiet (na
temat ról kobiet i m´˝czyzn w sytuacji konfliktu zbrojnego zob. podrozdzia∏ P∏eç a konflikty zbrojne
i wojna). Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci i zainicjowanie debaty na temat zró˝nicowanych ról kobiet i m´˝-
czyzn pozwoli zrozumieç, ˝e i kobiety, i m´˝czyêni mogà wnieÊç wk∏ad do rozwoju instytucji militar-
nych i obronnych. Ponadto przyczyni si´ to do wi´kszej tolerancji, a tak˝e zmniejszy rozmiary moles-
towania seksualnego w tych instytucjach. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest zatrudnienie
wi´kszej liczby kobiet jako trenerek i wyk∏adowczyƒ w akademiach wojskowych.

112 G. Ashworth, Gendered Governance: An Agenda for Change, „Gender in Development Monograph Series” nr 3,
UNDP, New York 1996, s. 5.
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• W∏àczenie perspektywy równoÊci p∏ci do badaƒ. W instytucjach wojskowych i obronnych pro-
wadzi si´ wiele ró˝nych badaƒ dotyczàcych kwestii militarnych i zwiàzanych z obronà (np. w Akade-
miach Obrony Narodowej czy Narodowych Akademiach Wojskowych). W badaniach zagadnieƒ
obronnoÊci nale˝y uwzgl´dniaç perspektyw´ równoÊci p∏ci, czyniàc przedmiotem analizy odmien-
ne skutki dla kobiet i m´˝czyzn wojen i konfliktów zbrojnych oraz role, jakie kobiety i m´˝czyêni
mogà odgrywaç w instytucjach wojskowych i obronnych.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Wzmocnienie perspektywy równoÊci p∏ci w strukturach rzàdzenia mo˝e czasem zapobiec konfliktom
zbrojnym. Pewne konflikty mogà jednak byç nieuchronne — w tym wypadku w∏àczenie perspektywy
równoÊci p∏ci mo˝e w du˝ym stopniu przyczyniç si´ do wprowadzenia takiego rozwiàzania, które
wyrzàdzi jak najmniejszà krzywd´ kobietom, m´˝czyznom i ca∏emu spo∏eczeƒstwu. Warunkiem przy-
j´cia perspektywy równoÊci p∏ci jest lepsze zrozumienie ról odgrywanych przez kobiety i m´˝czyzn
w trakcie konfliktów zbrojnych.

Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i m´˝czyzn ma wp∏yw na to, czy przywiàzujemy do tego pro-
blemu wag´ podczas konfliktów zbrojnych. Oznacza to, ˝e nie uwzgl´dnia si´ ró˝nych ról kobiet i m´˝-
czyzn przyjmowanych przez nich w takich sytuacjach.

Na przyk∏ad, choç wojn´ uwa˝a si´ najcz´Êciej za domen´ m´˝czyzn, kobiety zawsze bra∏y udzia∏
w konfliktach zbrojnych w ró˝ny sposób, jako:

• ˝o∏nierki;

• matki i ˝ony ˝o∏nierzy;

• ludnoÊç cywilna, wobec której by∏y wymierzone dzia∏ania wojenne;

• ofiary gwa∏tów i innych zbrodni wojennych;

• g∏ówne ˝ywicielki rodziny i g∏owy domu;

• opiekunki dzieci, osób starszych i rannych;

• organizatorki spo∏eczne i polityczne;

• agresorki.

Tak samo ró˝nià si´ role m´˝czyzn, którzy mogà byç:

• ˝o∏nierzami;

• ofiarami napaÊci i przemocy;

• m´˝ami, ojcami i g∏ównymi ˝ywicielami rodzin, od∏àczonymi od swych bliskich;

• przeciwnikami wojny ze wzgl´dów Êwiatopoglàdowych;

• dzia∏aczami spo∏ecznymi i politycznymi;

• poszkodowani fizycznie i/lub psychicznie;

• ˝o∏nierzami-dzieçmi (m∏odzi m´˝czyêni).

Nale˝y si´ zastanowiç, w jaki sposób wojny i konflikty zbrojne wp∏ywajà na m´˝czyzn i koncepcje
m´skoÊci. Wielu m´˝czyzn uczestniczy w wojnie nie z w∏asnej woli — sà do tego zmuszeni prawem
albo w inny sposób. W sytuacji wojny lub konfliktu zbrojnego s∏aboÊç, emocje i wra˝liwoÊç sà cz´sto
êle widziane i karane. Wymusza to na m´˝czyznach stereotypowe m´skie zachowania i cz´sto wy-
rzàdza im powa˝ne szkody psychiczne. 

Choç wojny i konflikty zbrojne utrwalajà stereotypowe role p∏ciowe, paradoksalnie dopuszczajà rów-
nie˝ mo˝liwoÊç wy∏onienia si´ nietradycyjnych ról p∏ciowych w momentach zawieruchy spo∏ecznej.
Podczas gdy wojna z definicji jest sytuacjà kryzysowà, wp∏ywem konfliktów zbrojnych na spo∏eczno-
-kulturowe role p∏ciowe nale˝y si´ zajàç podejmujàc dzia∏ania bezpoÊrednio po ich zakoƒczeniu (zob.
podrozdzia∏ Rozwiàzywanie konfliktów zbrojnych, budowanie pokoju i sytuacje po konfliktach).

Przemoc zwiàzana z p∏cià. Osobne miejsce nale˝y poÊwi´ciç kwestii przemocy zwiàzanej z p∏cià
podczas konfliktów zbrojnych. Poniewa˝ kobiety postrzega si´ cz´sto jako „krzewicielki kultury naro-
dowej”, sà one szczególnie nara˝one na przemoc seksualnà w czasie wojen. Gwa∏t i wymuszone cià˝e
stosuje si´ jako broƒ wojennà i narz´dzie ludobójstwa. Nale˝y zatem koniecznie:

• sk∏oniç instytucje wojskowe do uznania faktu, ˝e oficjalne bàdê nieoficjalne stosowanie gwa∏tu oraz
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przemocy seksualnej jako sankcji to zbrodnia wojenna; ci, którzy wydajà rozkazy, przymykajà na to
oczy lub sami stosujà takie praktyki, muszà ponieÊç kar´ za te zbrodnie;

• w trakcie konfliktów zbrojnych kobietom nale˝y zapewniç odpowiednià ochron´; w przypadku, gdy
sà ofiarami tych zbrodni, muszà otrzymaç odpowiednià pomoc lekarskà i psychologicznà oraz dos-
t´p do rehabilitacji.

Ofiarami gwa∏tów i przemocy seksualnej w czasie wojny i konfliktów zbrojnych mogà byç równie˝
m´˝czyêni. W zwiàzku z tym nale˝y im zapewniç ochron´ oraz pomoc lekarskà i psychologicznà,
a sprawców tych zbrodni ukaraç.

Nale˝y zatem dà˝yç do realizacji nast´pujàcego celu:

• uznanie, ˝e w czasie konfliktów zbrojnych role kobiet i m´˝czyzn sà bardzo zró˝nicowane oraz uwz-
gl´dnienie tego faktu w polityce i dzia∏aniach podejmowanych przez paƒstwo.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

SprawiedliwoÊç. Gwa∏ty dokonywane jako zaplanowane, systematyczne dzia∏anie ze strony agre-
sora sà obecnie uznane przez mi´dzynarodowe organy praw cz∏owieka za zbrodni´ wojennà. Uzna-
nie, ˝e i kobiety, i m´˝czyêni padajà ofiarami gwa∏tów oraz innych form przemocy seksualnej w imi´
prowadzonych „dzia∏aƒ wojennych” jest kwestià sprawiedliwoÊci.

JakoÊç ˝ycia. Wiadomo, ˝e w czasie wojny i konfliktów zbrojnych jakoÊç ˝ycia kobiet i m´˝czyzn
drastycznie si´ pogarsza. Jednak niedostrzeganie, i˝ kobiety i m´˝czyêni odgrywajà ró˝ne role w trak-
cie konfliktów mo˝e doprowadziç do jeszcze wi´kszego obni˝enia jakoÊci ich ˝ycia na skutek zanied-
bywania ich potrzeb.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Uznanie zró˝nicowanych ról kobiet i m´˝czyzn w czasie wojen i konfliktów
zbrojnych przyczyni si´ do uwzgl´dniania ich potrzeb, umiej´tnoÊci i potencjalnego wk∏adu, jaki
mogà wnieÊç w proces budowania oraz utrzymywania pokoju w sytuacji przed i po konflikcie zbroj-
nym. Rezultatem mo˝e byç nawet zapobie˝enie takiemu konfliktowi.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Istnienie us∏ug adresowanych Brak danych Waga przywiàzywana Przeglàd
specjalnie do kobiet do potrzeb kobiet w czasie Êwiadczonej
(np. us∏ug z zakresu zdrowia konfliktów zbrojnych pomocy
reprodukcyjnego) w obozach humanitarnej
dla uchodêców

Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

Niestety, ju˝ sama natura wojny i konfliktów zbrojnych oznacza cz´sto, ˝e dotychczasowa polityka
i programy przestajà normalnie funkcjonowaç. Mimo to uznanie, i˝ kobiety i m´˝czyêni odgrywajà
ró˝ne role w czasie konfliktów zbrojnych, jest istotnym punktem odniesienia.

• Pomoc kryzysowa dla uchodêców i przesiedleƒców. Na skutek konfliktu zbrojnego ludzie sà
pozbawieni dost´pu do podstawowego zaopatrzenia w ˝ywnoÊç i wod´. Ponadto wiele osób jest
zmuszonych opuÊciç swoje domy, by szukaç schronienia w innych krajach (azylanci/azylantki
i uchodêcy) albo w innym regionie swojego kraju (przesiedleƒcy). Azylanci/azylantki i przesiedleƒcy
muszà otrzymaç pomoc humanitarnà (ich potrzeby znacznie przekraczajà obszar pomocy doraênej;
sà jednak tak liczne i skomplikowane, ˝e nie sposób ich omówiç w niniejszej publikacji).
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Perspektywa równoÊci p∏ci ma absolutnie zasadnicze znaczenie w dziedzinie dystrybucji pomocy
humanitarnej. Pytanie dotyczy odbiorców pomocy: czy powinny to byç rodziny, czy osoby indywidual-
ne? Przy rozdzielaniu pomocy mo˝na przyjàç pewne za∏o˝enia na temat charakteru stosunków ro-
dzinnych oraz systemu dystrybucji dóbr w ramach sieci spo∏ecznych. Pomoc trafi do kobiet i dzieci, jeÊli
rozdzielajàc jà, weêmie si´ pod uwag´ indywidualne potrzeby kobiet, m´˝czyzn i dzieci w gospodar-
stwie domowym. Na przyk∏ad do pomocy doraênej nale˝y w∏àczyç us∏ugi z zakresu zdrowia reproduk-
cyjnego i seksualnego.

Szkolenia dla pracowników instytucji Êwiadczàcych pomoc humanitarnà, uwra˝liwiajàce na kwestie
równoÊci p∏ci, oraz wspó∏praca z organizacjami kobiecymi to podstawa dla zagwarantowania podejÊ-
cia uwzgl´dniajàcego kwestie równoÊci p∏ci w rozdzielaniu pomocy humanitarnej.

Na czym polega zagadnienie? Co jest celem?

Kobiety (podobnie jak m´˝czyêni) majà do odegrania istotnà rol´ w budowaniu pokoju. Nale˝y zatem
wspieraç i zach´caç kobiety do w∏àczania si´ w odbudow´ spo∏eczeƒstw (pami´tajàc, ˝e z powodu
ich marginalizacji ekonomicznej i politycznej nie zawsze zajmujà pozycj´, która by im pozwoli∏a na sku-
teczne dzia∏anie)113.

Podczas rozwiàzywania konfliktu zbrojnego oraz negocjacji pokojowych, które nast´pujà po wygaÊ-
ni´ciu aktywnej fazy konfliktu, rzàdy i spo∏eczeƒstwa muszà si´ podjàç zadania wynegocjowania warun-
ków pokoju i odbudowy. Trzeba w tym wypadku wziàç pod uwag´ kilka kwestii zwiàzanych z równoÊ-
cià p∏ci.

Negocjowanie pokoju. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e w wielu wypadkach kobiety wykaza∏y si´ og-
romnà odwagà, podejmujàc dzia∏ania rozjemcze. Wskazuje si´ na ró˝ne przyczyny bieg∏oÊci kobiet
w budowaniu pokoju. Niektórzy twierdzà, ˝e kobiety majà naturalnà sk∏onnoÊç do pokoju, podczas
gdy inni zauwa˝ajà, ˝e kobiety nie majà stycznoÊci z tradycyjnà politykà, co sprawia, ˝e sà bardziej
otwarte na konsensus i wspó∏prac´. Niezale˝nie od przyczyn — nale˝y uznaç wk∏ad kobiet w budo-
wanie pokoju i rozwiàzywanie konfliktów oraz zach´caç je do podejmowania tego typu dzia∏aƒ. 

Nawet jeÊli podczas rewolucji walczono o sprawiedliwoÊç spo∏ecznà, kobiety niezmiernie rzadko ko-
rzysta∏y na odbudowie po zakoƒczeniu konfliktu114.

Powrót do dawnego porzàdku czy proklamowanie nowego? Niepokoje spo∏eczne wywo∏ane kon-
fliktem sà cz´sto, paradoksalnie, katalizatorem przyspieszajàcym pojawienie si´ nietradycyjnych ról
p∏ciowych. Na przyk∏ad w czasie drugiej wojny Êwiatowej bezprecedensowa liczba kobiet wkroczy∏a
na rynek pracy. W innych regionach Êwiata kobiety odegra∏y znaczàcà rol´ w ruchach niepodleg∏oÊ-
ciowych. W wi´kszoÊci przypadków jednak z chwilà zakoƒczenia konfliktu próbuje si´ cofnàç dopiero
co uzyskanà równoÊç i przywróciç „normalny porzàdek rzeczy”.

W zwiàzku z tym jest bardzo wa˝ne, aby w trakcie negocjowania pokoju i „zaczynania wszystkiego od
nowa” przywiàzywano du˝à wag´ do równoÊci p∏ci, tak aby zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni mogli
odnieÊç korzyÊç.

Reintegracja by∏ych kombatantów. JeÊli kobiety bra∏y udzia∏ w walce, powrót do spo∏ecznoÊci, w któ-
rej dominujà tradycyjne role p∏ciowe, mo˝e byç dla nich trudny. JednoczeÊnie zak∏ócenie owego sta-
tus quo mo˝e byç przedmiotem analiz dotyczàcych stereotypów i ról p∏ciowych oraz mo˝e pos∏u˝yç
jako przyk∏ad elastycznoÊci ról p∏ciowych.

113 Gender Equality and Peacebuidling…, op. cit.
114 G. Ashworth, Gendered Governance…, op. cit.
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Wià˝e si´ z tym równie˝ problem spo∏ecznoÊci przyjmujàcych, które muszà zintegrowaç powracajà-
cych kombatantów. Konflikt pojawia si´ wówczas, gdy oczekuje si´, ˝e kobiety, które w czasie wojny
podj´∏y si´ nietradycyjnych ról g∏ównego ˝ywiciela rodziny czy g∏owy domu, porzucà te role z chwilà
powrotu m´˝czyzn z frontu. Kryzys zwiàzany z zaburzeniem porzàdku spo∏ecznego prze˝ywajà rów-
nie˝ m´˝czyêni, dlatego nale˝y tak˝e wziàç pod uwag´ wynikajàce stàd ich potrzeby.

Celem jest zatem:

• zapewnienie, aby wynikiem procesu budowy pokoju by∏ „pokój uwzgl´dniajàcy perspektyw´ rów-
noÊci p∏ci”;

• uznanie, ˝e potrzeby spo∏ecznoÊci przyjmujàcych kombatantów oraz samych kombatantów sà zró˝-
nicowane pod wzgl´dem p∏ci.

Dlaczego nale˝y zajàç si´ tym zagadnieniem?

WiarygodnoÊç. Pokój nie uznajàcy potrzeb oraz praw zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn nie spe∏nia
wymogów pokoju zapewniajàcego równoÊç obu p∏ciom — nie jest ani w pe∏ni demokratyczny, ani
wiarygodny. Osoby odpowiadajàce za negocjacje pokojowe oraz wykonujàce mandat rzàdu tymcza-
sowego muszà ponosiç odpowiedzialnoÊç przed ca∏ym spo∏eczeƒstwem, bioràc pod uwag´ ogrom
ofiar poniesionych przez kobiety i m´˝czyzn w imi´ pokoju.

JakoÊç ˝ycia. Zwracanie uwagi na potrzeby kobiet i m´˝czyzn w okresie tu˝ po ustaniu konfliktu za-
pewni ca∏emu spo∏eczeƒstwu odbudowanie ˝ycia w sposób najbardziej efektywny i skuteczny.

Reakcja ∏aƒcuchowa. Warunki uzgodnione podczas negocjacji pokojowych na ogó∏ wyznaczajà pa-
rametry odbudowy spo∏eczeƒstwa, którà trzeba podjàç po ustaniu konfliktu. W zwiàzku z tym jest
wa˝ne, aby wzi´to pod uwag´ potrzeby oraz prawa kobiet i m´˝czyzn zwiàzane specyficznie z p∏cià
spo∏eczno-kulturowà.

Ocena post´pu

Wskaênik Poziom oceny Co ocenia? Czego nie ocenia? èród∏o informacji

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci W jakim stopniu potrzeby Badania ankietowe
uczestniczàcych w oficjalnych w strukturach w∏adzy zwiàzane specyficznie 
negocjacjach pokojowych w czasie budowania pokoju z p∏cià spo∏eczno-kulturowà

b´dà uwzgl´dniane
w tworzeniu
„nowego porzàdku”

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Równowaga p∏ci w strukturach W jakim stopniu potrzeby Badania ankietowe
w cia∏ach odpowiedzialnych w∏adzy w czasie budowania zwiàzane specyficznie 
za wdra˝anie pokoju pokoju z p∏cià spo∏eczno-kulturowà

b´dà uwzgl´dniane
w tworzeniu
„nowego porzàdku”

Proporcja wsparcia Krajowy Waga przywiàzywana Audyt pomocy
darczyƒców przeznaczonego  do pozytywnego wp∏ywu udzielonej
na pokojowe inicjatywy wywieranego przez kobiety przez donorów
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego na proces budowy pokoju
kierowane przez kobiety

Proporcja kobiet i m´˝czyzn Krajowy Czy kobiety i m´˝czyêni Waga przywiàzywana Dokumentacja
zarówno wÊród osób sà w jednakowym stopniu do równoÊci p∏ci monitorowania
wdra˝ajàcych projekty uwzgl´dniani w programach w tych programach i ewaluacji
edukacyjne dotyczàce pokoju, edukacyjnych dotyczàcych tych programów
jak i wÊród ich beneficjentów pokoju zarówno w roli ich

realizatorów, jak i beneficjentów/
/beneficjentek
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Mo˝liwe dzia∏ania i punkty wyjÊcia

• Uznanie gwa∏tu za zbrodni´ wojennà. Elementem pokoju respektujàcego zasad´ równoÊci p∏ci
b´dzie pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne zwiàzane
z p∏cià. Pos∏ugiwanie si´ gwa∏tem jako bronià wojennà nale˝y uznaç za sprzeczne z prawem, zaÊ
sprawcy tych zbrodni muszà byç postawieni przed sàdem i ukarani.

• Promowanie kobiet jako rozjemczyƒ. Osoby odpowiedzialne za negocjacje pokojowe powinny
wykorzystaç szczególnà wiedz´ i doÊwiadczenie kobiet oraz w∏àczyç je do procesu negocjacyj-
nego. Co wi´cej, sytuacj´ kobiet nale˝y uwzgl´dniç we wszystkich negocjacjach pokojowych, zaÊ
równoÊç p∏ci musi byç podstawà „nowego porzàdku”. W zwiàzku z tym do wszelkich porozumieƒ
czy projektów nowych konstytucji nale˝y do∏àczyç pisemne zobowiàzania do respektowania zasa-
dy równoÊci p∏ci.

• W∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do programów edukacyjnych dotyczàcych budowania
pokoju i tolerancji. Wszelkie programy na rzecz budowy pokoju i tolerancji (krajowe lub finanso-
wane przez darczyƒców) powinny wyraênie uwzgl´dniaç perspektyw´ równoÊci p∏ci. Przy formu∏o-
waniu tego typu inicjatyw nale˝y korzystaç z pomocy ekspertek/ekspertów od spraw równoupraw-
nienia. Szczególnie istotna jest praca z m∏odymi ludêmi — wszelkie jej formy powinny zach´caç do
respektowania zasady równoÊci p∏ci.
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Przeszkodà w pe∏nym zrozumieniu, na czym polega polityka równoÊci p∏ci bardzo cz´sto jest fakt, ˝e
poj´cia i terminy u˝ywane w odniesieniu do tego podejÊcia sà nieznane osobom tworzàcym polityk´
oraz szerszej opinii publicznej.

Przet∏umaczenie tych poj´ç na j´zyki narodowe nastr´cza trudnoÊci. Wiele osób zajmujàcych si´
politykà równoÊci p∏ci uzna∏o za pomocne dostosowanie t∏umaczeƒ tych terminów do wymagaƒ da-
nego j´zyka. Szczególnie po˝ytecznymi przedsi´wzi´ciami okaza∏y si´ dyskusje i szkolenia majàce na
celu zapoznanie innych grup z tà terminologià (m´˝czyêni i kobiety pe∏niàcy funkcje w polityce, dzien-
nikarze/dziennikarki, Êrodowiska naukowe itd.). Nale˝y jednak pami´taç, ˝e znaczenie ma nie tyle sam
termin, ile idea, która si´ za nim kryje. Debaty dotyczàce kwestii j´zykowych mogà zatem byç dosko-
na∏à okazjà do g∏´bszego zrozumienia idei, które si´ kryjà za tà terminologià.

Oto niektóre wa˝niejsze has∏a.

Analiza wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci (gender impact analysis) — specy-
ficzny rodzaj analizy prowadzonej z perspektywy równoÊci p∏ci, stosowany do ewaluacji istniejàcej lub
proponowanej polityki i ustawodawstwa. Analizie poddaje si´ istniejàce i/lub potencjalne skutki danej
polityki dla kobiet i m´˝czyzn (lub ró˝nych grup kobiet i m´˝czyzn).

Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci (gender analysis) — analiza uwzgl´dniajàca spo∏eczno-
-kulturowe uwarunkowania p∏ci i specyfik´ p∏ci spo∏eczno-kulturowej, która (a) wydobywa na jaw ró˝-
nice mi´dzy p∏ciami oraz (b) analizuje je wed∏ug przyj´tych teorii socjologicznych (lub innych) na temat
relacji mi´dzy p∏ciami.

Bud˝et satelitarny lub rachunek satelitarny (satellite account of household production) — celem
bud˝etu satelitarnego jest zapewnienie informacji na temat pracy wykonywanej w ramach gospo-
darstwa domowego i wartoÊci jego produkcji. Zak∏ada si´, ˝e gospodarstwa domowe produkujà
dobra i wykonujà us∏ugi na zasadach podobnych do tych istniejàcych na rynku pracy. Kluczowym
elementem bud˝etu satelitarnego jest niezarobkowa praca na rzecz domu lub wolontariat. Bud˝et sa-
telitarny ma pokazaç, jakà cz´Êç produkcji narodowej stanowi produkcja w gospodarstwach do-
mowych.

Dyskryminacja bezpoÊrednia i poÊrednia (direct/indirect discrimination) — dyskryminacja bezpoÊ-
rednia to umyÊlne dzia∏anie (i jego skutki), które faworyzuje jednà z p∏ci. Dyskryminacja poÊrednia
wynika z praktyki spo∏ecznej, politycznej, kulturowej, wytwarzajàcej sytuacj´ nierównoÊci. Nale˝y prze-
ciwdzia∏aç jednej i drugiej dyskryminacji.

Ekspertyza dotyczàca równoÊci p∏ci (gender expertise), ekspert/ekspertka ds. równoÊci (gender
expert) — polityka równoÊci p∏ci wymaga ekspertyzy w zakresie równoÊci p∏ci lub udzia∏u eksper-
ta/ekspertki ds. równoÊci. Osoba ta powinna mieç wiedz´ w dziedzinie analizy z perspektywy rów-
noÊci p∏ci uzyskanà w trakcie kszta∏cenia i/lub du˝e doÊwiadczenie w analizowaniu sytuacji kobiet i m´˝-
czyzn oraz odmiennego wp∏ywu polityki i dzia∏aƒ na ich po∏o˝enie.

Kwestie równoÊci p∏ci (gender issues) — stajà si´ oczywiste, kiedy jakàÊ polityk´ lub sytuacj´ ana-
lizuje si´ przez pryzmat równoÊci p∏ci. 

Perspektywa równoÊci p∏ci (gender perspective), pryzmat równoÊci p∏ci (gender lens) — sto-
sowanie „perspektywy równoÊci p∏ci” oznacza takie podejÊcie do zagadnienia lub jego przeanalizo-
wanie, w którym szczególnà uwag´ zwraca si´ na potencjalnie ró˝ne skutki danej sytuacji dla kobiet
i m´˝czyzn. Mówi si´ równie˝ o „patrzeniu przez pryzmat równoÊci p∏ci”. W pewnym sensie jest to filtr
lub soczewka, dzi´ki której widoczne stajà si´ rzeczywiste lub potencjalne ró˝nice mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami.

P∏eç spo∏eczno-kulturowa (gender) i p∏eç biologiczna (sex) — w powszechnym rozumieniu p∏eç
biologiczna odnosi si´ do ró˝nic biologicznych mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. P∏eç spo∏eczno-
-kulturowà tworzà najcz´Êciej role i cechy, które nie sà wy∏àcznie „naturalne” czy zdeterminowane
biologicznie, ale narzucone przez normy i tradycj´, spo∏eczeƒstwo i danà kultur´. Poniewa˝ p∏eç spo-
∏eczno-kulturowa nie wynika z biologii, w∏aÊciwoÊci przypisywane kobietom i m´˝czyznom zmieniajà
si´ w czasie oraz sà uwarunkowane kulturowo.
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Praca niezarobkowa (reproductive work) — okreÊlenie to dotyczy najcz´Êciej pracy w domu lub
pracy zwiàzanej z opiekà nad innymi osobami (którà zajmujà si´ zazwyczaj kobiety), wykonywanej
bez wynagrodzenia bàdê bez oczekiwania na wynagrodzenie, której nie wlicza si´ do produktu kra-
jowego brutto. Jej warunkiem jest utrzymanie struktur spo∏ecznych i rodzinnych, od których zale˝y praca.

Pytania dotyczàce równoÊci p∏ci (gender questions) — stanowià punkt wyjÊcia do wszelkiej analizy
z perspektywy równoÊci p∏ci. Majà pomóc odkryç za∏o˝enia kryjàce si´ w poszczególnych stwierdzeniach
czy sytuacjach i ujawniç ukryte (potencjalne lub istniejàce) ró˝nice mi´dzy kobietami i m´˝czyznami.
Mo˝na je zadaç tylko wtedy, kiedy dostrze˝ono ju˝ i obalono stereotypy p∏ciowe lub za∏o˝enia
dotyczàce ról p∏ciowych.

Relacje mi´dzy p∏ciami (gender relations) — stosunki spo∏eczne oraz dystrybucja w∏adzy mi´dzy ko-
bietami i m´˝czyznami w sferze prywatnej (osobistej) i publicznej.

RównoÊç p∏ci (gender equality) — o równoÊci mo˝na mówiç wtedy, kiedy kobietom i m´˝czyznom
przypisuje si´ takà samà wartoÊç spo∏ecznà, równe prawa i równe obowiàzki oraz gdy majà oni rów-
ny dost´p do zasobów (Êrodki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystaç.

RównoÊç p∏ci de iure i de facto (de iure/de facto gender equality) — równoÊç de iure czasami bywa
nazywana równoÊcià formalnà lub „na papierze” i jest to równoÊç zapewniona przez system prawny.
RównoÊç de facto dotyczy równoÊci w praktyce.

Równowaga p∏ci (gender balance) — poj´cie to dotyczy proporcji kobiet i m´˝czyzn we wszystkich
sytuacjach. O równowadze p∏ci mo˝na mówiç wówczas, gdy dana grupa sk∏ada si´ z mniej wi´cej
równej liczby kobiet i m´˝czyzn. Czasami mówi si´ tak˝e o parytecie p∏ci.

Segregacja wed∏ug kryterium p∏ci (disaggregation by sex/gender) — dotyczy gromadzenia danych lub
statystyk, które sà nast´pnie dzielone wed∏ug p∏ci, ˝eby pokazaç odmiennà sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn.

Skutki majàce wp∏yw na równoÊç p∏ci (gendered effects) — dotyczà efektów jakiejkolwiek polityki,
dzia∏ania lub sytuacji, które mogà mieç odmienne skutki dla kobiet i m´˝czyzn. Skutki zwiàzane z rów-
noÊcià p∏ci i odnoszàce si´ do danej polityki, dzia∏ania lub sytuacji stajà si´ widoczne dzi´ki zastoso-
waniu analizy z perspektywy równoÊci p∏ci.

Spo∏eczno-kulturowe role p∏ciowe (gender roles) — role przypisywane kobietom i m´˝czyznom
zgodnie z normami kulturowymi oraz tradycjà. Najcz´Êciej nie opierajà si´ one na imperatywach bio-
logicznych czy fizycznych, ale sà raczej wynikiem stereotypów i za∏o˝eƒ na temat tego, co kobiety i m´˝-
czyêni mogà i powinni robiç. Poblemy zwiàzane z rolami spo∏eczno-kulturowymi pojawiajà si´ w mo-
mencie, gdy spo∏eczeƒstwo przypisuje wi´kszà wartoÊç rolom jednej z p∏ci — zazwyczaj rolom m´˝czyzn.

SprawiedliwoÊç spo∏eczna (social justice) — jest celem zrównowa˝onego rozwoju spo∏ecznego.
Dotyczy uczciwego i równego traktowania wszystkich ludzi. PodkreÊla si´ w niej aspekt spo∏eczny,
poniewa˝ odnosi si´ ona nie tylko do równoÊci wobec prawa, ale tak˝e do sprawiedliwego trakto-
wania w praktyce. Zgodnie z ideà sprawiedliwoÊci spo∏ecznej ludzie i ich dobrostan sà wa˝niejsi ni˝
sprawy ekonomiczne. RównoÊç p∏ci to istotny i nieod∏àczny element sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Nie
mo˝e byç mowy o sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, je˝eli kobiety lub m´˝czyêni sà dyskryminowani.

Stereotypy p∏ciowe (gender stereotypes) — biorà si´ z (najcz´Êciej przestarza∏ych) za∏o˝eƒ na temat
ról, zdolnoÊci oraz cech kobiet i m´˝czyzn. Choç w niektórych sytuacjach mo˝na uznaç, ˝e stereo-
typy te majà jakieÊ realne podstawy, to nieuzasadnione i krzywdzàce jest stosowanie ich do wszyst-
kich kobiet i m´˝czyzn. Powstajà wtedy bariery materialne i psychologiczne, które uniemo˝liwiajà ko-
bietom i m´˝czyznom dokonywanie wyborów oraz pe∏ne korzystanie z przys∏ugujàcych im praw.

Zró˝nicowanie p∏ci (gender disparities) — ró˝nice mi´dzy kobietami i m´˝czyznami dotyczàce ich
statusu spo∏ecznego, sytuacji materialnej, praw, obowiàzków czy innych cech. Ró˝nice mi´dzy ko-
bietami i m´˝czyznami nie zawsze sà efektem dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç (np. zdolnoÊç kobiet
do rodzenia dzieci), lecz wynikajà z uwarunkowaƒ biologicznych. Warto jednak podkreÊliç, ˝e na po-
zór „naturalne” ró˝nice sà cz´sto wynikiem dyskryminacji bezpoÊredniej lub poÊredniej.
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WPROWADZENIE

Wszelkie planowanie — czy to projektu, programu, czy polityki — wymaga nie tylko uzyskania infor-
macji, ale tak˝e ich przeanalizowania i wyznaczenia punktów wyjÊcia1.

Zaplanowanie jakichkolwiek dzia∏aƒ na rzecz równoÊci p∏ci wymaga zatem przeprowadzenia najpierw
analizy z perspektywy równoÊci p∏ci. Bez niej nie mo˝na mieç pewnoÊci, czy planowane inicjatywy
rzeczywiÊcie przyczynià si´ do promowania równoÊci p∏ci oraz zrównowa˝onego i sprawiedliwego
rozwoju spo∏ecznego.

Poniewa˝ nie ma ˝adnego gotowego „przepisu” na osiàgni´cie równoÊci p∏ci, istotne jest dog∏´bne
zrozumienie kwestii równoÊci p∏ci niezale˝nie od sytuacji. Dzia∏ania nale˝y poprzedziç postawieniem
nast´pujàcych pytaƒ:

• Czy dzia∏ania planowane w ramach danej polityki zlikwidujà istniejàce bariery w osiàgni´ciu rów-
noÊci p∏ci, czy te˝, wr´cz przeciwnie, utrwalà te bariery?

• Czy program adresowany do kobiet przyczyni si´ w efekcie do wzmocnienia ich pozycji, czy te˝ po-
g∏´bi ich marginalizacj´?

• Czy zgoda na w∏àczenie m´˝czyzn w „kwestie kobiece” spowoduje, ˝e kobiece g∏osy zamilknà, czy
te˝ u∏atwi dialog mi´dzy obiema p∏ciami?

Na te i podobne pytania nie sposób odpowiedzieç bez przeprowadzenia analizy z perspektywy rów-
noÊci p∏ci. Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci jest zatem koniecznym punktem wyjÊcia dla polityki na
rzecz równoÊci p∏ci.

Przewodnik ten ma dwa cele:

• zapoznanie z podstawowymi poj´ciami i podejÊciami w zakresie analizy z perspektywy równoÊci
p∏ci;

• pomoc w planowaniu i zlecaniu badaƒ uwzgl´dniajàcych analiz´ z perspektywy równoÊci p∏ci oraz
ich ewaluacj´.

Na czym polega analiza z perspektywy równoÊci p∏ci?

Analiz´ z perspektywy równoÊci p∏ci mo˝na ró˝nie definiowaç, w zale˝noÊci od sytuacji. Na najbar-
dziej podstawowym poziomie oznacza ona analiz´ jakiejÊ sytuacji czy polityki ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na istniejàce lub potencjalne ró˝nice mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. Analiza z perspek-
tywy równoÊci p∏ci ma na celu wydobycie tych ró˝nic, których najcz´Êciej si´ nie dostrzega.

Nale˝y pami´taç, ˝e analiza mo˝e byç prowadzona na wielu ró˝nych poziomach i przy u˝yciu ró˝nych
metod. Mo˝e to byç burza mózgów przeprowadzona w czasie planowania projektu lub pog∏´bione
badanie zlecone ekspertom/ekspertkom.

Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci obejmuje:

• Analiz´ uwzgl´dniajàcà spo∏eczno-kulturowe uwarunkowania p∏ci — termin ten przypomina, ˝e
ró˝nice zwiàzane z p∏cià spo∏eczno-kulturowà nie zawsze sà oczywiste. Trzeba si´ wykazaç szcze-
gólnà wra˝liwoÊcià, aby rzeczywiste i potencjalne ró˝nice sta∏y si´ widoczne równie˝ dla osób kszta∏-
tujàcych polityk´.

1 Wskazówki te majà równie˝ zastosowanie w polityce korporacyjnej i operacyjnej (np. polityce zasobów ludzkich,
programach szkoleniowych czy polityce ewaluacji pracy personelu).
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• Analiz´ opartà na p∏ci spo∏eczno-kulturowej — termin ten podkreÊla, ˝e szczególnie interesujà
nas ró˝nice wynikajàce z p∏ci spo∏eczno-kulturowej.

• Analiz´ prowadzonà ze ÊwiadomoÊcià specyfiki p∏ci spo∏eczno-kulturowej — termin ten przypo-
mina, ˝e choç istniejà ró˝nice mi´dzy p∏ciami, tradycyjne badania i analizy nie zawsze nam je
uÊwiadamiajà. Potrzebna jest zatem szczególna perspektywa równoÊci p∏ci, która pozwoli zbudo-
waç t´ ÊwiadomoÊç.

Choç ka˝dy z powy˝szych terminów podkreÊla inny aspekt analizy z perspektywy równoÊci p∏ci,
mo˝na je stosowaç wymiennie. Trzeba jednak pami´taç, ˝e sama nazwa nie jest najwa˝niejsza. Na-
le˝y si´ skupiç na ogólnej zasadzie, do której odwo∏ujà si´ wszystkie poj´cia.

Analiza wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci to szczególny rodzaj analizy z pers-
pektywy równoÊci p∏ci. Zawiera ona wszystkie elementy typowej analizy z perspektywy równoÊci p∏ci,
ale skupia si´ na tym, w jaki sposób istniejàce lub planowane projekty czy polityka wp∏ywajà na sy-
tuacj´ kobiet i m´˝czyzn. W zwiàzku z tym stanowi ona szczególny rodzaj badaƒ z dziedziny polity-
ki publicznej.

Kiedy nale˝y stosowaç analiz´ z perspektywy równoÊci p∏ci?

Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci jest niezb´dna na wielu etapach. Powinna ona pomóc w odpo-
wiedzi na nast´pujàce (i podobne) pytania:

Sporzàdzanie lub ewaluowanie dokumentacji projektu/polityki

• Czy proponowany projekt/polityka zwi´kszy istniejàce nierównoÊci mi´dzy kobietami i m´˝czyznami?

• Czy proponowany projekt/polityka prze∏amie lub podwa˝y istniejàce nierównoÊci mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami?

• Jakie opcje nale˝y wziàç pod uwag´, ˝eby wzmocniç perspektyw´ równoÊci p∏ci?

Monitorowanie projektu/polityki

• Czy kobiety i m´˝czyêni sà jednakowo zaanga˝owani w proces implementacji?

• Czy post´p w realizacji celów polityki równoÊci p∏ci jest wyraênie uwzgl´dniony w planowaniu
projektu?

• Czy pojawi∏y si´ jakiekolwiek kwestie równoÊci p∏ci, które nie zosta∏y okreÊlone w fazie planowania
projektu/polityki? Jak mo˝na rozwiàzaç te problemy?

Ewaluowanie projektu/polityki

• W jakim stopniu zosta∏y zrealizowane cele polityki równoÊci p∏ci?
• Czy pojawi∏y si´ jakiekolwiek niespodziewane lub niezamierzone skutki projektu/polityki majàce

wp∏yw na sytuacj´ którejÊ z p∏ci?

Podstawowe teorie na temat p∏ci spo∏eczno-kulturowej

Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci opiera si´ na informacjach zaczerpni´tych z podstawowych
teorii na temat spo∏eczno-kulturowych ról p∏ciowych, relacji mi´dzy p∏ciami i równoÊci p∏ci. Innymi
s∏owy, czerpie ona z wyników badaƒ socjologicznych na temat êróde∏ nierównoÊci mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami oraz mo˝liwoÊci zapobiegania im.

Istnieje wiele ró˝nych teorii, które pomagajà wyjaÊniç istniejàce i potencjalne nierównoÊci mi´dzy
kobietami i m´˝czyznami. Podstawowe teorie, na których opiera si´ analiza z perspektywy równoÊci
p∏ci, przyjmujà nast´pujàce za∏o˝enia:

• Poniewa˝ p∏eç jest w du˝ej mierze konstruktem kulturowym i spo∏ecznym, role p∏ciowe oraz re-
lacje mi´dzy p∏ciami mogà si´ z czasem zmieniaç.

• Podzia∏ pracy ze wzgl´du na p∏eç jest êród∏em wielu nierównoÊci w spo∏eczeƒstwie oraz nie-
równowagi p∏ci.

• Dost´p do zasobów jest czymÊ innym ni˝ kontrola nad zasobami, która we wszystkich spo∏eczeƒ-
stwach jest nierówno dzielona mi´dzy kobiety i m´˝czyzn.

• Zasoby obejmujà Êrodki materialne, ale tak˝e czas, wiedz´ i informacj´.
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• RównoÊç p∏ci de iure nie musi si´ od razu przek∏adaç na faktycznà równoÊç p∏ci.

• Kultura, postawy i stereotypy majà du˝y wp∏yw na dost´p do zasobów i ich kontrol´, a tym samym
na faktycznà realizacj´ równoÊci p∏ci.

Wy˝ej wymienione za∏o˝enia s∏u˝à jako punkt wyjÊcia do analizy z perspektywy równoÊci p∏ci.

CZY POTRZEBNA JEST ZNAJOMOÂå PODSTAWOWYCH TEORII
DOTYCZÑCYCH P¸CI SPO¸ECZNO-KULTUROWEJ?

Osoba zajmujàca si´ analizà z perspektywy równoÊci p∏ci powinna umieç zastosowaç teorie dotyczà-
ce p∏ci spo∏eczno-kulturowej do zgromadzonych danych i informacji oraz pos∏u˝yç si´ nimi jako punk-
tem wyjÊcia przy przeprowadzaniu analizy.

Osoba zlecajàca przeprowadzenie analizy z perspektywy równoÊci p∏ci powinna znaç teori´, tak aby
by∏a w stanie kompetentnie oceniç zarówno projekt badawczy, jak i koƒcowà analiz´.

W celu pe∏nej realizacji polityki równoÊci p∏ci osoby planujàce projekt/polityk´ powinny umieç
zastosowaç g∏ówne za∏o˝enia teoretyczne dotyczàce p∏ci spo∏eczno-kulturowej przy podejmowaniu
kluczowych decyzji w sprawie rozwoju. W przeciwnym razie zrównowa˝ony rozwój b´dzie pozostawa∏
w sferze iluzji.

Stawianie „pytaƒ dotyczàcych równoÊci p∏ci”

Ka˝da analiza prowadzona z perspektywy równoÊci p∏ci zaczyna si´ od postawienia pytaƒ dotyczà-
cych równoÊci p∏ci. Innymi s∏owy, pierwszym krokiem jest próba stwierdzenia potencjalnych ró˝nic
mi´dzy p∏ciami. Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci polega na wnikliwym przeanalizowaniu tych py-
taƒ z zastosowaniem wiarygodnej metodologii badawczej.

Tradycyjna analiza cz´sto nie dostrzega ró˝nic p∏ciowych ani wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwa-
runkowaƒ p∏ci, poniewa˝ sà one ukryte albo my sami jesteÊmy do nich tak przyzwyczajeni, ˝e ich nie
dostrzegamy. Stawiajàc pytanie dotyczàce równoÊci p∏ci, musimy si´gnàç g∏´biej. Pytamy po prostu
o nast´pujàce zagadnienia:

• Jakie sà ukryte potencjalne nierównoÊci mi´dzy p∏ciami?
• Jakie mogà byç przyczyny ró˝nic mi´dzy p∏ciami?
• Jakie mogà byç skutki ró˝nic mi´dzy p∏ciami?

Postawienie pytaƒ dotyczàcych równoÊci p∏ci to pierwszy, istotny krok w analizie opartej na uwzgl´d-
nianiu p∏ci spo∏eczno-kulturowej.

STUDIUM PRZYPADKU
Zadawanie pytaƒ dotyczàcych równoÊci p∏ci w zwiàzku z wprowadzeniem op∏at
za us∏ugi szpitalne

Szpitale zamierzajà wprowadziç niewielkie op∏aty za korzystanie z ich us∏ug. W tradycyjnej analizie za-
k∏ada si´, ˝e dzi´ki temu zwi´kszy si´ efektywnoÊç us∏ug oraz ˝e wszyscy na tym skorzystajà — zarów-
no kobiety, jak i m´˝czyêni. Jakie jednak b´dà ukryte skutki tego typu reformy dla obu p∏ci?

Nale˝y postawiç nast´pujàce pytania dotyczàce równoÊci p∏ci:

• Kto cz´Êciej korzysta z us∏ug szpitalnych — kobiety czy m´˝czyêni?
• Czy kobiety i m´˝czyêni dysponujà takim samym dochodem, ˝eby zap∏aciç za te us∏ugi?
• Kto p∏aci za dzieci i osoby starsze korzystajàce z us∏ug szpitalnych (zw∏aszcza w rodzinach niepe∏-

nych, w których jedna osoba samodzielnie wychowuje dzieci)?
• Czy wprowadzenie op∏at spowoduje, ˝e pobyty w szpitalu stanà si´ krótsze? Czy oznacza to, ˝e

chorzy ludzie b´dà teraz musieli powracaç do zdrowia w domu? Kto b´dzie odpowiada∏ za opiek´
nad nimi?

• W jaki sposób wp∏ynie to na ekonomiczne, spo∏eczne i inne — utracone — szanse kobiet? Jaki to
b´dzie mia∏o wp∏yw na sytuacj´ dzieci?
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Trzy podstawowe zasady analizy z perspektywy równoÊci p∏ci

Zasada „co — dlaczego?”

Pierwszym kryterium analizy z perspektywy równoÊci p∏ci jest zasada „co — dlaczego”. Analitycy po-
winni wskazaç na ró˝nice istniejàce mi´dzy kobietami i m´˝czyznami, a tak˝e — co wa˝niejsze — na przy-
czyny ich wyst´powania. Nale˝y wyjÊç poza prosty opis sytuacji na podstawie danych statystycznych.

Przyk∏ad. Zauwa˝enie jedynie, ˝e kobiety stanowià zaledwie 38% ludnoÊci aktywnej zawodowo nie
ukazuje istotnych przyczyn, dlaczego zró˝nicowanie to istnieje (czy powodem sà ograniczenia kultu-
rowe; bezpoÊrednia dyskryminacja na rynku pracy, ograniczone szanse wynikajàce z niskiego pozio-
mu edukacji, z biedy, z∏ego stanu zdrowia, koniecznoÊci wykonywania pracy niezarobkowej?). Na po-
parcie tych twierdzeƒ trzeba przeanalizowaç równie˝ inne dane.

Je˝eli nieznane sà powody danego stanu rzeczy, nale˝y prowadziç dalsze badania. Na podstawie
wniosków mo˝na jednak sformu∏owaç hipotez´ opartà na g∏ównych teoriach dotyczàcych p∏ci spo-
∏eczno-kulturowej, wykorzystywanych w badaniach. Mo˝na np. stwierdziç: „Choç nie przeprowadzo-
no ˝adnych badaƒ na temat przyczyn tego zró˝nicowania, niskie zatrudnienie kobiet jest prawdopo-
dobnie spowodowane zarówno bezpoÊrednià dyskryminacjà na rynku pracy, jak i powszechnymi
normami kulturowymi, które nie zach´cajà kobiet do podejmowania p∏atnej pracy zawodowej. Trzeba
przeprowadziç badania, które pozwolà dok∏adnie okreÊliç przyczyny tego zjawiska”. W ten sposób
b´dzie mo˝na uÊwiadomiç osobom tworzàcym polityk´ „reakcj´ ∏aƒcuchowà” skutków dyskryminacji
ze wzgl´du na p∏eç i nierównoÊci.

Zasada „wi´c co z tego?”

Drugim kryterium analizy z perspektywy równoÊci p∏ci jest zasada „wi´c co z tego”. Opisowi lub do-
strze˝eniu ró˝nic mi´dzy p∏ciami powinna towarzyszyç analiza ich wp∏ywu na rozwój spo∏eczny.
W przeciwnym razie osoby tworzàce polityk´ mog∏yby nie zrozumieç, dlaczego ró˝nice te sà tak wa˝-
ne. Innymi s∏owy, mog∏yby stwierdziç: „Owszem, ró˝nice istniejà, ale co z tego?”. Analiza z perspek-
tywy równoÊci p∏ci powinna uzmys∏owiç znaczenie tego zró˝nicowania.

Przyk∏ad. Je˝eli badanie wyka˝e, i˝ kobiety sà dyskryminowane w dziedzinie kariery zawodowej, jaki
wp∏yw b´dzie to mia∏o nie tylko na kobiety, które majà ograniczony wybór, ale tak˝e na rozwój ca∏ego
spo∏eczeƒstwa? Jaki wp∏yw wywiera ta dyskryminacja na elastycznoÊç rynku pracy, mo˝liwoÊç zwi´k-
szenia wyniku ekonomicznego oraz innowacyjnoÊç zawodów? Podtrzymywanie segregacji zawodo-
wej, na skutek której kobiety i m´˝czyêni wykonujà okreÊlone zawody, mo˝e powa˝nie zahamowaç
rozwój gospodarczy ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

Zasada „co — na ile skutecznie?”

Trzecim kryterium analizy z perspektywy równoÊci p∏ci jest zasada „co — na ile skutecznie?”. W ba-
daniach sytuacji kobiet i m´˝czyzn uwzgl´dnia si´ cz´sto polityk´, ustawodawstwo, organizacje lub
inne inicjatywy, które majà wzmocniç równouprawnienie lub przeciwdzia∏aç nierównoÊciom. Wa˝ne
jest wskazanie, co to sà za dokumenty i systemy oraz zaprezentowanie, jak one funkcjonujà w prak-
tyce i na ile skutecznie.

Przyk∏ad. Stwierdzenie, ˝e konstytucja zakazuje dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç albo ˝e raty-
fikowano Konwencj´ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oznacza istnienie rów-
noÊci de iure, ale nale˝y si´ równie˝ zajàç faktycznà równoÊcià. (W jaki sposób owe zapisy prawne
sà realizowane? Dlaczego dyskryminacja wcià˝ istnieje, skoro jest „niezgodna z prawem”?).

Podstawowe podejÊcia

Analiza wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci to jeden z rodzajów analizy z perspektywy
równoÊci p∏ci, stosowany zw∏aszcza do analizowania polityki publicznej. Ma ona na celu ewaluacj´:
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• potencjalnych skutków zmian proponowanych w polityce lub prawie;

• rzeczywistych skutków istniejàcej polityki lub ustawodawstwa.

W analizie wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci bierze si´ pod uwag´ skutki danej po-
lityki w wymiarze indywidualnym, nie zaÊ dla gospodarstw domowych czy spo∏ecznoÊci.

Wiarygodna analiza wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci wymaga stosowania so-
lidnej metodologii socjologicznej.

PROPONOWANE KRYTERIA ANALIZY WP Y̧WU
SPO¸ECZNO-KULTUROWYCH UWARUNKOWA¡ P¸CI

Prowadzona polityka mo˝e mieç ró˝ny wp∏yw na kobiety i m´˝czyzn. Zró˝nicowane sà równie˝ po-
tencjalne przeszkody w osiàgni´ciu równoÊci p∏ci, na które sk∏adajà si´ bariery spo∏eczne, ekono-
miczne, kulturowe, prawne i inne. Celem analizy wp∏ywu spo∏eczno-kulturowych uwarunkowaƒ p∏ci
powinno byç stworzenie wszechstronnego opisu tych czynników. W zwiàzku z tym w analizie tej nale˝y
wziàç pod uwag´:

Uczestnictwo. Czy równa jest liczba kobiet i m´˝czyzn stanowiàcych grup´ docelowà danej polityki,
uczestniczàcych w szkoleniach, b´dàcych beneficjentami/beneficjentkami dotacji itp.?

Zasoby. Czy kobiety i m´˝czyêni majà równy dost´p do zasobów, by skorzystaç na prowadzonej po-
lityce? (Nale˝y pami´taç, ˝e zasoby obejmujà czas, pieniàdze, informacj´ itp.).

Normy i wartoÊci. W jaki sposób stereotypy p∏ciowe i kulturowe oraz spo∏eczne normy i wartoÊci,
zwiàzane z p∏cià spo∏eczno-kulturowà, odmiennie wp∏ywajà na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn w trakcie
realizacji tej polityki? Czy stereotypy oraz wartoÊci stanowià dla kobiet i m´˝czyzn przeszkod´
w pe∏nym korzystaniu z istniejàcej lub proponowanej polityki?

Prawa. Czy kobiety i m´˝czyêni majà równe prawa, by korzystaç z danej polityki? Czy polityka ta
wp∏ynie bezpoÊrednio lub poÊrednio na prawa przys∏ugujàce kobietom i m´˝czyznom?

Etapy analizy z perspektywy równoÊci p∏ci2

Choç zakres merytoryczny analizy z perspektywy równoÊci p∏ci ró˝ni si´ w zale˝noÊci od sytuacji,
mo˝na wziàç pod uwag´ nast´pujàce etapy, które pozwolà przedstawiç wszechstronnà analiz´ jakiej-
kolwiek proponowanej polityki czy ustawodawstwa:

1. Przed opracowaniem polityki nale˝y okreÊliç sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn wed∏ug czterech wymie-
nionych wy˝ej kryteriów, tzn. uczestnictwa, zasobów, norm oraz wartoÊci i praw.

2. Nale˝y oceniç charakterystyczne wyznaczniki sytuacji kobiet i m´˝czyzn, niezale˝nie od propono-
wanej polityki (innymi s∏owy: je˝eli nie zrealizuje si´ tej polityki, jaka b´dzie sytuacja kobiet i m´˝czyzn?).

3. Nale˝y okreÊliç priorytet zwiàzany z przyj´ciem polityki, która aktywnie promuje równoÊç (w przeci-
wieƒstwie do tych, które sà po prostu neutralne p∏ciowo), zgodnie z ocenà rozmiarów nierównoÊci
oraz ich wp∏ywu na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn (innymi s∏owy: jak wa˝na jest proponowana polity-
ka ze wzgl´du na obecne rozmiary nierównoÊci p∏ci?).

4. Nale˝y oceniç potencjalny wp∏yw polityki w zakresie uczestnictwa, zasobów, norm, wartoÊci i praw.
Trzeba zwróciç uwag´ nie tylko na wp∏yw ∏atwo dajàcy si´ okreÊliç (np. liczba osób zatrudnionych),
lecz tak˝e na wp∏yw trudniej dostrzegalny (np. jakoÊç pracy, bezpieczeƒstwo pracy czy szanse
awansu). Trzeba wziàç pod uwag´ zarówno d∏ugofalowe koszty i korzyÊci, jak i doraêne i krótko-
terminowe zyski.

5. Nale˝y oceniç wp∏yw polityki na okreÊlonà grup´ kobiet i m´˝czyzn (np. jaki b´dzie jej wp∏yw na
grup´ mniejszoÊci etnicznych, rodziców i osoby bezdzietne, osoby w ró˝nych grupach wiekowych,
grupy osób uczàcych si´, osoby zatrudnione i bezrobotne, grupy regionalne albo grupy mieszkaƒ-
ców miast/wsi itp.).

2 Etapy te zosta∏y zmodyfikowane zgodnie z klasyfikacjà zastosowanà przez Len´ Gonas (2000) w: Top Down
— But How Far? Expert Report on Gender Impact Assessment & The Employment Strategy (http://www.umist.ac.uk/
/management/ewerc/egge/egge_publications/GIA_sweden.pdf). Autorka wykorzysta∏a podzia∏ na etapy zapro-
ponowany w szwedzkim raporcie na temat polityki równoÊci p∏ci (Sweden’s Report on Gender Mainstreaming).
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6. Nale˝y oceniç bezpoÊredni wp∏yw zarówno istniejàcej nierównoÊci p∏ci, jak i proponowanej polityki,
zwracajàc szczególnà uwag´ na bezpoÊredni wp∏yw na sytuacj´ dzieci.

7. JeÊli chodzi o polityk´, w przypadku której w poczàtkowej ocenie spo∏eczno-kulturowych uwa-
runkowaƒ p∏ci stwierdzono negatywny lub neutralny wp∏yw na kwestie równoÊci p∏ci, nale˝y okreÊ-
liç, w jaki sposób b´dzie jà mo˝na zmieniç albo doprecyzowaç, tak aby promowa∏a równoÊç p∏ci.

TRZY PRZYK¸ADY REZULTATÓW ANALIZY
Z PERSPEKTYWY RÓWNOÂCI P¸CI

1. Czy kobiety skorzysta∏y na istniejàcej polityce?

W wyniku przeprowadzonej analizy z perspektywy równoÊci p∏ci nowych programów zatrudnienia 
w kraju X stwierdzono, ˝e tylko 8% Êrodków przeznaczonych na ich realizacj´ trafia do samotnych ro-
dziców, wÊród których kobiety stanowià 95%. Ponadto 57% Êrodków trafia do m∏odych ludzi, wÊród
których kobiety stanowià 27%.

Okazuje si´ zatem, ˝e choç niektóre kobiety nara˝one na dyskryminacj´ (samotne matki) korzystajà
z tych programów, to inne (m∏ode, bezrobotne) korzystajà z nich w bardzo ma∏ym stopniu. W zwiàzku
z tym nale˝y zrewidowaç t´ polityk´ w taki sposób, aby uwzgl´dnia∏a t´ grup´ docelowà.

2. Czy kobiety skorzystajà z zaproponowanej polityki?

W wyniku przeprowadzonej analizy z perspektywy równoÊci p∏ci proponowanych zmian w ubezpie-
czeniach pracowniczych w kraju Y stwierdzono, ˝e:

• W przypadku rodzin samotnych rodziców, o niskich dochodach, w których g∏owà rodziny sà kobie-
ty, Êwiadczenia rzeczywiÊcie wzrosnà o ok. 11%.

• Dodatek rodzinny wzroÊnie Êrednio o 30 dolarów tygodniowo w przypadku 350 tys. rodzin o niskich
dochodach otrzymujàcych Êwiadczenia; kobiety b´dà stanowi∏y dwie trzecie osób otrzymujàcych
ten dodatek.

• Osoby pracujàce na kilka etatów (653 tys.) po raz pierwszy zostanà uwzgl´dnione w tym systemie
— kobiety stanowià wÊród nich 49% (321 tys.).

Polityka ta — o ile zostanie wdro˝ona — b´dzie zatem promowa∏a wi´kszà równoÊç p∏ci (zwi´kszajàc
zasoby ekonomiczne kobiet nara˝onych na dyskryminacj´).

3. Czy polityka ta b´dzie mia∏a sprzeczny wp∏yw na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn?

Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci kredytów udzielanych pracujàcym rodzinom wykaza∏a sprzeczny
wp∏yw na sytuacj´ obu p∏ci: z jednej strony kredyty zwi´kszajà dochód rodzin samotnych rodziców,
których zdecydowanà wi´kszoÊç stanowià samotne matki/kobiety. Z drugiej strony mogà przynieÊç
szkod´ kobietom, które w dwuosobowych gospodarstwach domowych sà drugà w kolejnoÊci osobà
zarobkujàcà.

Poziomy analizy z perspektywy równoÊci p∏ci

Analiz´ z perspektywy równoÊci p∏ci mo˝na przeprowadziç na ró˝nych poziomach i w ró˝nych ce-
lach. Mo˝e byç to szybka i tania inicjatywa lub przedsi´wzi´cie wymagajàce du˝ego nak∏adu czasu
i wielu Êrodków. Planujàc jakàÊ polityk´ czy projekt, nale˝y zdecydowaç, jaki rodzaj analizy b´dzie
najw∏aÊciwszy w danej sytuacji.
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Co? Kto? Jak? Dlaczego?

Rutynowa analiza Osoba planujàca Zastosowanie „pytaƒ • wskazuje na istniejàce dane;
dokumentów dany projekt/polityk´ dotyczàcych równoÊci p∏ci” • podkreÊla prawdopodobne

+ podstawowa wiedza do istniejàcych danych/wiedzy przyczyny i skutki;
• sygnalizuje kwestie równoÊci p∏ci,

którymi trzeba si´ zajàç
(stawia hipotez´);

• podnosi ÊwiadomoÊç osób
przeprowadzajàcych i oceniajàcych 
analiz´ w zakresie tych zagadnieƒ

Przeprowadzenie Grupa fokusowa i moderator/ Postawienie w grupie pytaƒ • wspiera partycypacyjne podejÊcie
badaƒ fokusowych /moderatorka dotyczàcych równoÊci p∏ci do planowania;

i wspólne poszukiwanie odpowiedzi • daje wiarygodnà prób´ danych
na podstawie wiedzy posiadanej oraz przyczynia si´ do poznania
przez grup´ przyczyn i skutków

(mo˝e wzmocniç hipotez´)

Pog∏´bione badanie Badacz/badaczka Gromadzenie nowych danych • umo˝liwia uzyskanie statystycznie
projektowe + osoby badane w celu przeprowadzenia wiarygodnych danych;

szczegó∏owej analizy „pytaƒ • mo˝e odkryç kwestie równoÊci p∏ci,
dotyczàcych równoÊci p∏ci” które wczeÊniej nie zosta∏y
ustalonych w wytycznych zidentyfikowane;
badawczych • mo˝e potwierdziç lub obaliç

hipotez´ dotyczàcà kwestii
równoÊci p∏ci

W zale˝noÊci od zakresu i poziomu planowanej analizy mo˝na jà przeprowadziç:

• we w∏asnym zakresie (np. przez wewn´trznego eksperta / wewn´trznà ekspertk´ od spraw równoÊ-
ciowych);

• na zlecenie (np. przez zewn´trznà ekspertk´ / zewn´trznego eksperta, organizacj´ spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, instytucj´ typu think thank lub komercyjnà firm´ badawczà).

Zakres merytoryczny analizy z perspektywy równoÊci p∏ci b´dzie si´ ró˝ni∏ w zale˝noÊci od sytuacji.
We wszystkich przypadkach na samym poczàtku nale˝y okreÊliç nast´pujàce trzy podstawowe
elementy:

1. Pytanie badawcze (hipoteza) Co chcemy wiedzieç (albo udowodniç)?

2. Ramy teoretyczne Jakie sà podstawowe za∏o˝enia teoretyczne analizy relacji
mi´dzy p∏ciami oraz równoÊci p∏ci?

3. Metodologia W jaki sposób uzyska si´ odpowiedê na pytanie badawcze?

OkreÊliwszy te trzy elementy, nale˝y si´ upewniç, czy przeprowadzone badania umo˝liwià uzys-
kanie odpowiedzi na zadane pytanie.

• Analiza sytuacji. JeÊli na dany temat nie ma ˝adnych danych, zapewne potrzebne b´dzie przepro-
wadzenie analizy sytuacji. Trzeba jednak pami´taç, ˝e w jej wyniku nie uzyska si´ konkretnych za-
leceƒ w sprawie polityki.

• Przedstawienie opcji politycznych. W przypadku, gdy celem jest opracowanie konkretnej polityki
analitycy powinni przedstawiç „wytyczne w sprawie polityki”, zawierajàce kilka opcji politycznych
oraz podkreÊlajàce wady i zalety ka˝dej z nich. W rozwa˝aniach tych nale˝y wziàç pod uwag´ kwestie
efektywnoÊci (analiza kosztów i zysków), skutecznoÊci (zakres, zasi´g, trwa∏oÊç) oraz stopnia uwz-
gl´dnienia kwestii równoÊci p∏ci. (Czy potrzeby kobiet i m´˝czyzn zosta∏y zaspokojone? Czy zmia-
nie ulegajà role p∏ciowe oraz relacje mi´dzy p∏ciami?).

Zakres merytoryczny analizy z perspektywy p∏ci 



Nale˝y sprecyzowaç, jaki powinien byç zakres merytoryczny analizy zastosowanej w badaniu

Jakie sà korzyÊci analizy z perspektywy równoÊci p∏ci?

• Opis obecnej sytuacji • Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci po-
mo˝e opisaç obecnà sytuacj´ jednostek,
rodzin lub innych grup wed∏ug kryterium
p∏ci.
Ponadto dzi´ki niej mo˝na opisaç kontekst
(sytuacj´ w skali makro), w którym ci ludzie
funkcjonujà (kontekst kulturowy, historycz-
ny i geograficzny, a tak˝e ustawodawczy
i polityczny).

• Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci pomo-
˝e opisaç dzia∏ania tych osób oraz zasoby,
do których majà dost´p i które sà pod ich
kontrolà (opis sytuacji w skali mikro).

• Analiza obecnej sytuacji • W analizie z perspektywy równoÊci p∏ci ba-
da si´ powiàzania mi´dzy sytuacjà w skali
makro a sytuacjà w skali mikro.

• Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci poka-
zuje przyczyny i skutki nierównoÊci mi´-
dzy p∏ciami, a tak˝e próbuje odpowiedzieç
na pytanie, jakie sà przyczyny istniejàcej
sytuacji.

• Wskazanie opcji • Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci na pod-
stawie wyników badaƒ wskazuje Êrodki
(ogólne i bardziej konkretne), które pozwo-
là zmieniç sytuacj´.

• Ewaluacja opcji • Dzi´ki analizie z perspektywy równoÊci p∏ci
mo˝na dokonaç analizy kosztów i zysków
(nie tylko w wartoÊci pieni´˝nej) propono-
wanych przedsi´wzi´ç.

• Analiza z perspektywy równoÊci p∏ci pró-
buje odpowiedzieç na pytanie, co si´ sta-
nie/zmieni w przypadku przyj´cia pewnych
opcji.

• Dzi´ki niej mo˝na przedstawiç „rachunek”
albo zestawienie bilansowe ró˝nych opcji
i p∏ynàcych stàd zysków dla równoÊci p∏ci
oraz innych korzyÊci.

Aby zleciç przeprowadzenie badaƒ specjalistom/specjalistkom, nale˝y:

• przygotowaç punkty odniesienia dla osób prowadzàcych badania;

• poprosiç specjalistki/specjalistów o przedstawienie projektów badawczych;

• oceniç projekty badawcze;

• monitorowaç post´py w realizacji badaƒ oraz oceniç ich rezultaty.

Choç to badacz/badaczka ponosi odpowiedzialnoÊç za jakoÊç badaƒ, równie odpowiedzialna jest
osoba planujàca dany projekt/polityk´. Trzeba wiedzieç, co si´ chce osiàgnàç oraz byç gotowym do
dyskusji i wypracowania konsensu z osobà prowadzàcà badania w sprawie nieprzewidzianych prze-
szkód, które mogà si´ pojawiç w trakcie realizacji wytycznych badawczych.
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WYTYCZNE BADAWCZE

Powinny sprecyzowaç:

• zakres przydzielonego zadania;

• cel badania;

• konkretne pytania, na które nale˝y uzyskaç odpowiedê w badaniu;

• niezb´dne kwalifikacje badaczy/badaczek.

W wytycznych badawczych nale˝y równie˝ okreÊliç nast´pujàce elementy (albo uzgodniç je z osobà,
która b´dzie prowadzi∏a badania):

• ramy czasowe;

• wynagrodzenie albo zwrot poniesionych wydatków;

• metodologi´;

• przedstawienie wyników badaƒ;

• prawa autorskie;

• dost´p do baz danych i analiz.

POTRZEBNA POMOC: KWALIFIKACJE NIEZB¢DNE DO PRZEPROWADZENIA
ANALIZY Z PERSPEKTYWY RÓWNOÂCI P¸CI

Niezale˝nie od tego, czy prowadzimy prostà, czy te˝ pog∏´bionà analiz´, w∏asnymi Êrodkami albo
zlecajàc jà specjaliÊcie/specjalistce, potrzebne sà nast´pujàce umiej´tnoÊci i kwalifikacje:

• potwierdzone formalnie kwalifikacje dotyczàce znajomoÊci danego sektora lub kwestii politycznych
(np. zagadnieƒ ochrony zdrowia, ochrony Êrodowiska, edukacji);

• kwalifikacje w dziedzinie równouprawnienia (tj. przygotowanie profesjonalne i/lub akademickie w za-
kresie teorii równoÊci p∏ci, które si´ odnoszà do polityki publicznej);

• umiej´tnoÊci wymagane przy analizie zagadnieƒ badawczych (tj. tworzenie modeli ekonomicznych,
analiza kosztów i zysków itp.)

Odpowiednie zrównowa˝enie tych trzech elementów ma zasadnicze znaczenie dla opracowania u˝y-
tecznych i zró˝nicowanych programów politycznych. Mo˝e to oznaczaç, ˝e b´dzie potrzebny zespó∏
badaczy wspólnie majàcych wy˝ej wymienione kwalifikacje.

EWALUOWANIE PROJEKTÓW ANALIZY Z PERSPEKTYWY RÓWNOÂCI P¸CI

Zlecajàc badania, nale˝y zapytaç osob´ majàcà je przeprowadziç o:

• Kwalifikacje i wykszta∏cenie. Jakie ma wykszta∏cenie? Czy przeprowadza∏(a) ju˝ podobne bada-
nia? Czy mo˝e dostarczyç egzemplarz raportu z poprzednich badaƒ? Czy zna zasady analizy z pers-
pektywy równoÊci p∏ci i podstawowe teorie dotyczàce równoÊci p∏ci?

• Zagadnienie badawcze (hipotez´). Co nale˝y odkryç na podstawie zgromadzonych danych? Co
powinna wydobyç na jaw analiza danych? Czy na jej podstawie b´dzie mo˝na okreÊliç konkretne
mo˝liwoÊci dzia∏ania i je przeanalizowaç?

• Ramy teoretyczne. Zwolennikiem/zwolenniczkà jakich podstawowych za∏o˝eƒ dotyczàcych relacji
mi´dzy p∏ciami i równoÊci p∏ci jest badacz/badaczka? (Trzeba o to zapytaç, poniewa˝ osobiste uprze-
dzenia badacza/badaczki i przyjmowane przez niego/nià za∏o˝enia na temat ró˝nic mi´dzy kobie-
tami i m´˝czyznami oraz ról, jakie obie p∏cie odgrywajà w spo∏eczeƒstwie, mogà mieç wp∏yw na wy-
niki badania).

• Metodologia. W jaki sposób dane b´dà gromadzone i analizowane? Mo˝na zadaç nast´pujàce
pytania:

– Jakie dane zostanà zebrane/przeanalizowane (iloÊciowe, jakoÊciowe czy mieszane)?

– W jaki sposób zostanie dobrana próba badawcza?

– Jakie programy komputerowe lub statystyczne zostanà zastosowane do analizy danych?

– Je˝eli przewidziane sà wywiady, kto b´dzie je prowadzi∏? Jak b´dà skonstruowane?

– Je˝eli przewidziane jest badanie ankietowe, czy zostanà najpierw przeprowadzone badania pilo-
ta˝owe? Czy b´dzie mo˝na zrewidowaç kwestionariusz?
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• Rodzaj gromadzonych danych. Jakie dane b´dà zbierane w trakcie badaƒ? Czy osoby je groma-
dzàce b´dà mia∏y dost´p do baz danych (i prawo do korzystania z nich)?

• Proponowana prezentacja wyników (raport z badaƒ). Mo˝na zadaç nast´pujàce pytania:

– Jaki opis b´dzie towarzyszy∏ danym przedstawionym w tabelach?

– W jaki sposób zostanà podzielone dane w tabelach (wed∏ug kryterium p∏ci, wieku, przynale˝noÊci
etnicznej, zamieszkania: miasto/wieÊ itp.)?

– W przypadku poszukiwania konkretnych programów dzia∏aƒ: jak zostanà przedstawione koszty/
/zyski wynikajàce z ewentualnej realizacji ró˝nych opcji?

– Je˝eli raport z badaƒ b´dzie bardzo obszerny, czy zostanie przygotowane jego streszczenie za-
wierajàce g∏ówne wnioski i zalecenia?

Czasami mo˝na nie mieç zasobów, by przedsi´wziàç szczegó∏owà analiz´ z perspektywy równoÊci
p∏ci wszystkich planowanych lub istniejàcych polityk. EfektywnoÊç kosztów mo˝na zapewniç poprzez
w∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci do wszystkich badaƒ dotyczàcych polityki, wykonywanych na
zlecenie rzàdu.

LISTA KONTROLNA DO EWALUOWANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
Z PERSPEKTYWY RÓWNOÂCI P¸CI

• Badaczki/badacze. Kto b´dzie si´ zajmowa∏ gromadzeniem i analizà danych? Czy zapewniona
jest równowaga p∏ci i perspektywa równoÊci p∏ci (ekspertyza w tym zakresie)?

• Osoby badane. Czy w badaniu uwzgl´dnia si´ sytuacj´ obu p∏ci? Czy dane b´dà segregowane
wed∏ug kryterium p∏ci?

• Metodologia. Jaka metodologia zostanie zastosowana? Czy uwzgl´dnia ona szczególne potrzeby
zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn (np. poufnoÊç, wra˝liwoÊç na pewne kwestie)?

• Analiza i ramy teoretyczne. Czy w badaniach zosta∏a uwzgl´dniona p∏eç spo∏eczno-kulturowa
jako wa˝na zmienna determinujàca procesy spo∏eczne? Czy wzi´to pod uwag´ inne istotne ele-
menty analizy (przynale˝noÊç etnicznà, status spo∏eczno-ekonomiczny, po∏o˝enie geograficzne
itp.)? Jakie sà podstawowe za∏o˝enia dotyczàce ról p∏ciowych i relacji mi´dzy p∏ciami (podzia∏ pracy
ze wzgl´du na p∏eç, praca niezarobkowa itp.), na których b´dzie si´ opieraç analiza?

• Zagadnienia badawcze i zakres analizy. Czy w zagadnieniach badawczych celowo uwzgl´dnia
si´ perspektyw´ równoÊci p∏ci? Czy sprecyzowany zosta∏ zakres analizy, tak aby by∏o wiadomo, ja-
kich wyników mo˝na si´ spodziewaç?

• WiarygodnoÊç. Czy zosta∏y przedsi´wzi´te kroki, aby wszystkie podmioty uzna∏y wyniki przepro-
wadzonych badaƒ za wiarygodne (tj. czy zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni uczestniczyli w konsul-
tacjach oraz mieli szans´ przedstawienia w∏asnych uwag i komentarzy)?
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