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Chciałabym zacząć od tej chorej wojny, która trwa.  

 

Pozwólcie mi przytoczyć kawałek niezwykłego tekstu Wojciecha Młynarskiego. Mówi 

w nim, że wojna  jest zawsze blisko. Mówi, że gdy córka widząc na ekranie zabitych i 

rannych pyta, czy będzie wojna, a on odpowiada, że to tak daleko, to wie, że kłamie. 

Wojna nigdy nie jest daleko. Wojna zawsze jest bardzo blisko.  

 

Myślę,  że dziś  wszyscy jesteśmy sercem, myślą i działaniem z kobietami z Ukrainy 

– tymi, które cierpią w ostrzeliwanych miastach, ukrywając się ze swoimi najbliższymi 

przed bombami, czy tymi, które znajdują się na uchodźczym szlaku.  

 

Cierpieniom ukraińskich kobiet, ich niewyobrażalnym lękom o najbliższych 

towarzyszy nękająca niepewność co do przyszłości.  

 

Wiele Ukrainek, najczęściej to matki z dziećmi, znalazło swą przystań w Polsce.  

 

Obyśmy jako Polki i Polacy zdali ten test człowieczeństwa.  
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Czasem zapominamy, że integracja Europejska wyrosła z popiołów I i II wojny 

światowej po to, aby nigdy nie dopuścić do wojen, do kolejnego zniszczenia Europy i 

świata, ludzkich nadziei, marzeń i aspiracji. 

 

Niestety to na naszym kontynencie wyrósł  brutalny agresor, reprezentujący swój kraj 

w Radzie  Bezpieczeństwa ONZ, którą stworzyliśmy razem po to, by była strażnikiem 

światowego pokoju. 

I oto jeden  z jej pięciu członków wszczyna nieludzką wojnę. Czyż może być większy 

paradoks naszych czasów.  

 

Agresja w środku Europy zrodziła jednak geopolitycznie utwardzoną jedność 

europejską i światową.  

 

I to w tym kontekście, którego nie da się i nie wolno dziś zignorować, myślę o tym, po 

co my kobiety idziemy do polityki.  

 

Ukraińska pisarka, Oksana Zabużko, która dziś wystąpi w Parlamencie Europejskim , 

napisała coś, co nie zawsze jest łatwo dostrzec, gdy żyjemy bieżącymi emocjami 

politycznymi. Otóż polityka codziennie przekształca się w historię. Prawdziwa historia 

jest domeną ciągłości, w której przeszłość zamienia się, często niepostrzeżenie, w 

teraźniejszość, a teraźniejszość już zawiera zalążki tego, co nadejdzie. 

 

Myślę, że taka umiejętność patrzenia jest bardziej właściwa kobietom, dla których 

łączność pomiędzy trzema czasowymi wymiarami egzystencji jest naturalna, bo 

wyraża się poprzez więzi pokoleniowe. 

 

Polityka, która w historii była w zasadzie zawsze maskulinistyczna, ceniła sobie 

zazwyczaj doraźne zwycięstwa, a nie osiągnięcie długofalowego konsensusu dla 

kształtowania dobra wspólnego, z myślą o przyszłych pokoleniach. 

Putin, mam nadzieję, jest ostatnim rzutem na taśmę takiego archaicznego myślenia o 

polityce.  

Przynajmniej w Europie.  
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Integracja europejska, powstając w odruchu sprzeciwu wobec wojennego 

paradygmatu, stanęła jakby w poprzek tej maskulinistycznej historii i powiedziała 

„stop”, tak dalej być nie może.  

 

Raymond Aron, francuski konserwatywny filozof, pisał w połowie dwudziestego 

wieku, że : „Europejczycy chcieliby uciec od własnej historii, owej „wielkiej” historii 

pisanej krwią.” 

 

Pełna zgoda.  Europa już dość się wykrwawiła. Ojcowie, też jakieś niedostrzeżone 

czy na ogół zapomniane matki integracji europejskiej, chcieli całkiem świadomie 

uciec od tej historii przez wieki pisanej krwią mężczyzn, kobiet i dzieci. Zamiast polec 

na polach bitewnych czy pod zrujnowanymi domami, wszyscy oni mogli tworzyć życie 

w pokoju. Zawsze jednak jakiś historyczny ekwiwalent Putina im tę szansę odbierał.  

 

I gdy myślę o tym, dlaczego obecni „wodzowie”, dyktatorzy i populiści wszelkiej 

maści, których żywiołem jest konflikt, nie znoszą Unii Europejskiej i obrzucają ją 

wszelkimi możliwymi obelgami, to dzieje się tak, bo postrzegają jej zakorzenienie w 

wartościach bliskich nam, kobietom: pokoju, negocjacji, empatii, współpracy, 

równości, dostrzeganiu różnorodności jako wartości, a nie przeszkody w życiu 

politycznym, uważności na innych, również tych małych i niedostrzeganych - kobiety, 

młodych, starców, uchodźców, osoby niepełnosprawne, dzieci.  

A także zwierząt, o których dobrostan Europa nie przestaje się troszczyć, co 

wzbudza często salwy śmiechu na prawicy.  

 

Dzisiejszych populistów ta „kobiecość” Unii obraża. Kwestionuje powagę ich 

waleczności i męskości, ich wyobrażenie o sobie samych jako bohaterach, 

najczęściej rodem z komiksu, broniących Europy przed uchodźcami o innym 

zabarwieniu skory, ludźmi LGBT, młodymi chcącymi chronić klimat.  

 

Ale to, co ich boli najbardziej to zakwestionowanie hierarchii społecznej opartej na 

męskiej dominacji, niezachwianej pozycji i posiadaniu niepodzielnej władzy oraz 

kompetencji do rządzenia innymi, w tym oczywiście nami, kobietami. 
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Widzieliśmy to w trakcie naszego Strajku Kobiet. W prawicowej reakcji na Strajk, 

uderzyło mnie to, że potępienie postulatów pozostawienia prawa wyboru 

reprodukcyjnego było mniej czy bardziej rytualne.  

 

Natomiast ostrze rzeczywistej nienawiści było skierowane przeciw postulatom zmiany 

orientacji polityki państwa, tak aby znalazły się w niej kwestie tradycyjnie rozumiane 

jako sprawy „kobiece”.  

 

Myślę o trosce o dobrostan dzieci już narodzonych, o kompleksowej opiece nad 

rodzinami, również tymi wielopokoleniowymi, o dostępie do dobrej jakości edukacji 

publicznej. 

 

Kobiety na Strajku Kobiet walczyły nie tylko o „aborcję”, ale też o poszerzenie, czy 

wręcz przesunięcie naszego politycznego myślenia w kierunku troski o dobra 

publiczne. 

 

W dobie „czarnkizacji” naszej sfery publicznej było to kamieniem obrazy dla dzielnych 

rycerzy u władzy.  

 

Politycy prawicowi zdają sobie sprawę, że takie przesuniecie, takie odejście od 

polityk opartych na stawianiu murów i pseudopatriotycznej narracji „my przeciw 

wszystkim”, oznaczać będzie też to, że suwerenowi objawi się ich niekompetencja, a 

to otworzy sferę publiczną na większą obecność kobiet. 

 

To z kolei zredukuje dominację archaicznych pseudopolityków nad mechanizmami 

politycznymi, szczególnie mającymi na celu limitowanie akcesu kobiet do świata 

polityki. 

 

Możliwy koniec patriarchalnego świata jest  ich lękiem pierwotnym. 

 

Tak więc, jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie „po co idziemy do polityki”, 

musimy pamiętać o tym wymiarze naszego przedsięwzięcia, o zmianie podstawy, na 

której opiera się polityka, a nie tylko o jej kosmetycznym „wygładzeniu” tu i tam.  
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Ta podstawa to paradygmat nierówności, który socjalizuje kobiety od najmłodszych 

lat do pomniejszania swojej roli i możliwości jako liderek zmiany.  

 

Kłamstwem, udowodnionym w wielu badaniach,  jest wmawianie nam, iż brak 

równości w reprezentacji politycznej wynika z braku umiejętności przywódczych 

kobiet.  

 

Najczęściej jest to skutek bezwolnej akceptacji struktur dyskryminacyjnych i 

anachronicznych koncepcji życia społecznego, którym  niestety także my kobiety 

bezwiednie ulegamy.  

 

Wydawałoby się to banalną prawdą, ale ona wciąż wymaga powtarzania.  

 

Ta fałszywa teza osadzona jest w naszej mentalności od tak dawna, że często jest 

wręcz odruchem. Nie jest to oczywiście tylko polska specyfika. Ma się dobrze w wielu 

miejscach w Europie. Ale to oczywiście żadne pocieszenie.  

 

Pomimo tego, że w wielu krajach istnieją różne formy kwot wyborczych, kobiety 

piastują obecnie tylko 15 najwyższych stanowisk kierowniczych w 193 państwach 

świata.  

W Unii zaledwie pięć kobiet pełni funkcje szefa rządu.  

W Stanach Zjednoczonych w gronie 50 amerykańskich gubernatorów stanowych jest 

tylko 9 kobiet. Z 16 przewodniczących-ministrów landów niemieckich tylko 3 to 

kobiety. We Włoszech tylko jeden z 20 regionów ma kobietę jako prezydenta, a 

kobiety stanowią tylko 14% spośród 7918 burmistrzów tego kraju. 

Kobiety stanowią 20 proc. burmistrzów we Francji (na 34 970 gmin) i 9 proc. na 11 

000 burmistrzów w Niemczech. 

 

To samo dotyczy szefów większości wybieralnych zgromadzeń, szefów grup 

politycznych czy wysokich stanowisk funkcyjnych w partiach politycznych. Przez 16 

ostatnich lat towarzyszyły nam w Europie zdjęcia przywódców partii chrześcijańskiej 

demokracji, gdzie w tłumie szarych garniturów pojawiał się jeden kolorowy żakiet 

pani Angeli Merkel.  
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Jedną z najistotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że politycy płci 

męskiej często postrzegają się jako tzw. „gate keepers”, czyli oddźwierni, których rolą 

jest otwieranie lub zamykanie bram dla kobiet w życiu politycznym. 

 

Ale i kobiety, pod presją obowiązujących norm i często nieświadomie, ulegają tej 

narzuconej sile stereotypu, kto kogo ma prawo dopuszczać do władzy. 

 

Kobiety zazwyczaj, i to potwierdzają setki badań, bardzo „lokalizują” swoje powołanie 

polityczne, zawężając często transformatywną rolę samej swojej obecności w sferze 

publicznej. 

 

Spotykałam się z tym podejściem często w trakcie rozmów z kandydatkami w 

różnych wyborach. Pytane, dlaczego idą do wyborów, najczęściej mówiły, że chcą 

coś zrobić dla swojej społeczności.  

 

Rzadziej, a praktycznie wcale, padały odpowiedzi, które odnosiłyby się do pragnienia 

wpływu poza-lokalnego. Kobiety nie wskazywały na przykład tego, że chciałyby 

kształtować politykę zagraniczną naszego kraju, już nie mówiąc o wpływie na politykę 

globalną.  

 

Jako przyczynę wejścia do polityki podawały najczęściej konkretne osobiste 

doświadczenia związane z brakiem dobrego funkcjonowania organów państwa na 

ich terenie i chęć ich naprawy. Ale rzadko odnosiły się do kwestii filozofii politycznej, 

jaką się kierują w swoich działaniach, uznając to za zbyt abstrakcyjne. 

 

Dlatego Strajk Kobiet był tak transformatywnym wydarzeniem, gdyż osłabił, w moim 

przekonaniu,  tę niekorzystną socjalizację kobiet jako ewentualnych aktywistek w 

sferze lokalnej.  

 

W ostatnich wyborach do PE, Polki i Polacy wybrali 34 posłów i 18 posłanek. Można 

powiedzieć, że nie jest to taki zły wynik, dodając „jak na Polskę”.  

 

Ale na przykład delegacja francuska składa się z 39 kobiet i 40 mężczyzn. Jest więc 

tu prawie doskonały parytet. 
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Warto też zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie grup politycznych pod tym 

względem.  Niektóre z nich prowadzą swojego rodzaju politykę „gaslightingu”, 

promując dużo kobiet o radykalnie antykobiecych poglądach. 

Dzięki posłankom PiS w Parlamencie Europejskim przoduje w tym grupa EKR. W 

innych grupach, także tej, do której należy PO, jest wiele głęboko konserwatywnych 

posłanek, które rzucają cień na całą grupę. Partie nauczyły się więc pewnej 

„politycznej poprawności” – dobrze mieć kobiety w swoim gronie - w przypadku 

niektórych zafałszowuje to jednak dość skutecznie ich rzeczywisty polityczny obraz. 

 

Jeśli chodzi ogólnie o reprezentatywność Parlamentu Europejskiego, to z 16,6 % 

kobiet posłów w pierwszej bezpośrednio wybieranej kadencji w 1979 r., odsetek 

kobiet systematycznie rósł do 41 % w wyborach w 2019 r. Chociaż od stycznia 2021 

r. odsetek posłanek do Parlamentu Europejskiego spadł od wyborów w 2019 r. i 

wynosi obecnie 38,9 %. Oznacza to, iż kobiety odchodzące z różnych powodów z 

Parlamentu zastępowane są przez mężczyzn.  Jest to jednak ciągle powyżej średniej 

światowej dla parlamentów narodowych i powyżej średniej europejskiej dla 

parlamentów narodowych, która wynosi 30,5%.  

 

Na czele instytucji europejskich jest dzisiaj  więcej niż zazwyczaj kobiet, mamy 

przewodniczącą Komisji Europejskiej, od niedawna przewodniczącą Europejskiego 

Parlamentu, która w rekordowo krótkim czasie wyrobiła sobie pozycję liderki i nadaje 

wizerunkowi Parlamentu widoczność i wrażliwość. Mamy kobietę na czele 

Europejskiego Banku Centralnego EBC, a także w instytucjach nadzorujących 

europejski sektor finansowy pojawiły się kobiety. Realiści twierdzą, że jest to 

przejściowe zjawisko. Jest kryzys, ktoś musi posprzątać. Więc ci odźwierni  uchylili 

drzwi. Musimy pilnować, by znowu nie zostały zatrzaśnięte.  

 

Wiemy, że kryzys wywołany przez Covid-19 miał ogromny wpływ na sytuację 

społeczną i ekonomiczną kobiet. Uwzględnienie kwestii płci w działaniach post 

covidowych stało się nie tylko politycznym sloganem, ale przede wszystkim naglącą 

potrzebą reakcji na skutki covidu obciążające nieproporcjonalnie kobiety.  
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W tym kontekście pojawiła się szansa na wprowadzenie w życie historycznych 

zobowiązań UE dotyczących potrzeby uwzględniania problematyki płci w różnych 

politykach, w tym w zasadach budżetowania. Sformułowano oczekiwania wobec 

państw członkowskich, by ten element był silnie widoczny w narodowych planach 

odbudowy i wykorzystaniu funduszy europejskich.  

Polityczną walkę o to wziął na swoje barki Parlament Europejski. Myślę, że 

Parlament jest najbardziej progresywnym aktorem instytucjonalnym, wspierającym 

równość i nowy model polityki.  

 

Właśnie ukazał się kolejny Raport Komisji o stanie wdrożenia Planu Odbudowy 

zawierający wnikliwą ocenę tego, jak plany państw członkowskich przyczyniają się do 

równości płci, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy, 

a także, jakie konkretne tzw. kamienie milowe sobie wyznaczają w tym zakresie. 

Większość państw członkowskich potraktowała zalecenia poważnie i uwzględnia 

wymiar równościowy w swoich planach krajowych. W odniesieniu do paru państw 

oceny są jednak krytyczne. Polska, jak wiemy, ciągle nie zrealizowała swych 

zobowiązań umożliwiających akceptację planu przez państwa członkowskie.  

 

Gołym okiem widać, iż nie wszystkie państwa unijne czują się dobrze w 

rzeczywistości, w której równość przestała być tylko ornamentem i stała się istotą 

europejskiej polityki. 

 

Tak więc zmiana paradygmatu z „maskulinistycznego” na bardziej adekwatny do 

dzisiejszych  czasów, bardziej włączający i bardziej obywatelski, postępuje. Ciągle 

jednak dystans między słowem i czynem pozostaje ogromny. Za otwartymi drzwiami 

pojawiają się nowe, zamknięte.  

 

Dlatego to,  co widzimy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, istnienie 

takich grup badawczych, kół naukowych, takich kierownictw wydziałów i 

uniwersytetów, dzięki którym i badania i debaty, jak nasza dzisiejsza mają miejsce to 

wielka sprawa.  

Dziękuję Wam bardzo za to przeżycie.  

 


