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Witam Was, Drogie Koleżanki, 

Niemal dokładnie rok temu byłyście  rownież tutaj, w Parlamencie Europejskim. 

Obchodziłyśmy   Stulecie Praw Kobiet.  Mówiłyśmy o naszych babkach i prababkach. 

Padło słowo emancypantki. I tak się trochę zaczęłam zastanawiać ostatnio, czy nie 

powinnyśmy zachować tej nazwy, w jakiejś formie. 

Myślę, że emancypacja jest ciągle naszą  misją i nie powinnismy z niej zrezygnować. 

Bo emancypacja to nie tylko uzyskanie równouprawnienia przez jakąś grupę. 

W psychologii emancypacja oznacza rozwój w kierunku osobowej autonomii   

i uzyskania pewnej wewnętrznej  sterowności, niezależności od autorytetów . 

Jest to też istotne pojęcie w nowoczesnej filozofii społecznej, gdzie emancypacja jest 

traktowana jako warunek demokracji życia i rozwoju społecznego. Oznacza też prawo 

do formułowania krytyki ideologii politycznych i wychowawczych, utrwalających 

różnorodne formy dominacji. 

I o ile równouprawnienie kobiet jest dość powszechnie uznawane, o tyle emancypacja 

jako walka o niezależność od autorytetów narzucanych, często przemocą 

symboliczną, rozumiana też jako walka o wolność od dominacji, taka emancypacja jest 

ciągle dla niektórych sił politycznych nie do zaakceptowania.  
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Ale my nie jesteśmy od tego,  aby nie stwarzać nikomu żadnych problemów! 

W powieści „Wyspa czarownic" brytyjskiego autora powieści fantasy, Terry'ego 

Pratchetta jest dość zabawny cytat: „Babcia uważała, że emancypacja to kobiece 

dolegliwości, o których nie należy mówić w obecności mężczyzn." 

I otóż Kongres Kobiet powstał m.in. po to, abyśmy mogły mówić o tej szeroko 

rozumianej emancypacji nie tylko w naszym, kobiecym gronie, ale też właśnie  

w obecności mężczyzn, mowić, by cały świat słyszał. Jako równoprawne aktorki sceny 

publicznej chcemy mowić w poczuciu wolności. „Chcemy całego życia", tak 

nazwałyśmy temat naszego Kongresu w Warszawie. 

Wiec jak to jest z nami ? To pytanie musimy ciągle zadawać. 101 lat po uzyskaniu 

praw wyborczych mamy formalne równouprawnienie w naszym kraju, też w Europie. 

Ale widzimy, że to nie wystarcza. Gdyby wystarczało, nie byłoby ani Czarnych 

protestów ani tych wielokolorowych, także tęczowych. Ich uczestniczki są często 

postrzegane jako te „złe kobiety", co to chcą zniszczyć polską tradycję, kulturę, wiarę, 

komfort polityków.  

I pozwólcie, że znowu sięgnę po cytat z Pratchetta: „Być złym, to znaczy móc 

dokonywać wyboru." Więc tak, jesteśmy złe, bo nie chcemy się poddawać 

ograniczeniom narzucanym nam z zewnątrz i żądamy pełni życia. A to pragnienie 

dzielimy też z innymi. Z młodymi zaangażowanymi w obronę klimatu. Od tego trzeba 

zacząć, aby to pełne, dobre życie, w ogóle było możliwe. Będziemy o tym mówić  

w trakcie jednego z naszych paneli. Dzielimy to pragnienie z wszystkimi, którzy takiej 

wolności szukają.  

A na razie chciałabym  Was tylko serdecznie powitać. Zawsze tu jesteście i będziecie 

najmilej widziane! 

Nika Bochniarz kieruje do nas na początku każdego Kongresu swoje słynne zawołanie: 

"Witajcie, dobre kobiety". 

No to zrobię wyłom w tej tradycji i powiem: „Witajcie, złe kobiety, drogie emancypantki"! 

Życzę dobrego dialogu i dobrego  Kongresu w Brukseli.  


