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Ma³gorzata Fuszara
l

20% udzia³ kobiet w Sejmie stawia Polskê na 53 miejscu wœród
134 krajów œwiata. Znacznie dalej plasujemy siê pod tym wzglêdem
wœród krajów maj¹cych izbê wy¿sz¹ – z 8% kobiet w Senacie
zajmujemy 61 miejsce na 73 kraje.

l

Niedoreprezentowanie kobiet w parlamencie to efekt decyzji
partyjnych elit, a nie wyborców. Dowodzi tego analiza proporcji
kandydatów i kandydatek na listach wyborczych i przydzielanego im
czasu antenowego w telewizyjnych programach wyborczych
przygotowywanych przez partie.

l

Kompetencje zawodowe i wykszta³cenie zdecydowanie przemawiaj¹
na korzyœæ kobiet, a niewykorzystanie ich potencja³u dla wspólnego
dobra i rz¹dzenia oznacza straty dla ca³ego spo³eczeñstwa.

l

Bez licznej reprezentacji kobiet ich priorytety, doœwiadczenia i ogl¹d
rzeczywistoœci nie s¹ i nie bêd¹ obecne przy podejmowaniu decyzji.
Dopiero po przekroczeniu pewnej „masy krytycznej” w gremiach
decyzyjnych reprezentacja kobiet mo¿e mieæ wp³yw na podejmowane decyzje.

l

Nierównowaga p³ci w gremiach sprawuj¹cych w³adzê w wielu
krajach spowodowa³a podjêcie dzia³añ, które takiemu stanowi rzeczy
maj¹ przeciwdzia³aæ. Najczêstszym po temu sposobem s¹ systemy
kwotowe i parytetowe, wprowadzane w ró¿nych pañstwach i w ró¿nych postaciach.

l

System kwotowy czêsto jest mylnie przedstawiany jako rezerwowanie
dla kobiet odpowiedniej liczby miejsc we w³adzy. Jednak w Europie
kwoty odnosz¹ siê do list wyborczych i s¹ jedynie œrodkiem do
wyrównania szans w taki sposób, aby wyborca mia³ mo¿liwoœæ
zag³osowania na kobietê lub na mê¿czyznê.

l

Mo¿emy mówiæ o dwóch sposobach wprowadzania kwot i parytetów.
Pierwszy z nich to wprowadzenie ich do konstytucji lub prawa
wyborczego, tak ¿e obowi¹zuj¹ wszystkie podmioty zg³aszaj¹ce
kandydatków/tki w wyborach. Innym sposobem jest wprowadzenie
kwot przez poszczególne partie polityczne, które wówczas
obowi¹zuj¹ tylko te partie, które system taki wprowadzi³y.

l

Warunkiem skutecznoœci systemów kwotowych s¹ sankcje, gro¿¹ce
w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich zasad.
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Gdyby nasze wnioski, tycz¹ce siê udzia³u kobiet w rz¹dach, w s³u¿bie pañstwowej,
w przedstawicielstwie narodowym itd. sta³y siê prawem, to naiwnoœci¹ by³oby s¹dziæ,
jakoby na podstawie tych praw powstaæ mog³a dla kobiet rzeczywista równoœæ (…) Odnoœne prawa osi¹gn¹ faktycznie tylko stosunkowo nieliczne kobiety, jedynie wyj¹tkowo
dzielne i wybitne, da leko bardziej dzielne i wybitne, ni¿ wspó³zawodnicz¹cy z nimi
mê¿czyŸni – jako kandydaci na pos³ów i na administratorów. Reszta kobiet bêdzie odsuwana przez mê¿czyzn mniej od nich dzielnych, mniej utalentowanych, mniej od nich
zas³u¿onych, nawet przez tych, których jedyn¹ zas³ug¹ jest to, ¿e s¹ mê¿czyznami.1
mpiryczne dowody prawdziwoœci tych s³ów prof. Leona Petra¿yckiego
z pocz¹tku XX wieku, kiedy to wystêpowa³ na rzecz przyznania kobietom praw
wyborczych, ³atwo odnaleŸæ w obecnym polskim, i nie tylko w polskim, parlamencie. Fakt nierównowagi p³ci w gremiach sprawuj¹cych w³adzê i obawa o wspomniane przez Petra¿yckiego „wypieranie” kobiet ze sfery publicznej wywo³uje w wielu krajach najpierw refleksjê, a w dalszej kolejnoœci – podjêcie dzia³añ, które takiemu stanowi
rzeczy maj¹ przeciwdzia³aæ. Najczêstszym sposobem przeciwdzia³ania s¹ systemy kwotowe i parytetowe, które wprowadzane s¹ w ró¿nych pañstwach i w ró¿nych postaciach.
Poniewa¿ jest to system regulacji nie tylko s³abo ci¹gle znany w Polsce, ale tak¿e
obci¹¿ony ró¿nymi mitami i nieporozumieniami, które zwykle prowadz¹ do fa³szywego
ich przedstawiania, warto poœwiêciæ im nieco uwagi.

E

Dlaczego kwoty?
ozpocz¹æ trzeba od poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego systemy te
s¹ stosowane, co wymaga odpowiedzi na pytanie najwa¿niejsze – dlaczego
nierówny udzia³ kobiet i mê¿czyzn we w³adzy uwa¿any jest wspó³czeœnie za
sytuacjê nie do zaakceptowania. Pierwszy z przytaczanych argumentów odwo³uje siê do
sprawiedliwoœci – ju¿ Petra¿ycki stwierdza³, ¿e koniecznoœæ zapewniania równych praw
kobietom jest tak oczywista, i¿ nie wymaga od zwolenników dowodu, lecz wychowania
tych, którzy problemu nie rozumiej¹. Podobne argumenty znajdujemy w obecnej debacie
– równy dostêp do stanowisk uwa¿any jest za sprawê oczywist¹ i nie wymagaj¹c¹ uzasadnienia, natomiast uzasadnienie musi byæ przedstawione przez adwersarzy, którzy
twierdz¹, ¿e w³aœciwa jest sytuacja, w której grupa stanowi¹ca statystyczn¹ mniejszoœæ
(mê¿czyŸni) ma przygniataj¹c¹ wiêkszoœæ wœród osób sprawuj¹cych w³adzê. Koniecznoœæ zmiany tych proporcji poprzez wyrównanie szans ¿adnego dowodu nie wymaga2.

R

1

L. Petra¿ycki, O prawa dla kobiet. W: ten¿e: O nauce, prawie i moralnoœci. Pisma wybrane. PWN, Warszawa
1985.
2
„Tam, gdzie odczuwamy koniecznoœæ reprezentacji, uzasadnienia wymaga nie to, ¿e jakaœ kategoria w niej jest czy
powinna byæ obecna, ale to ¿e jakaœ kategoria musi byæ z niej wykluczona; wymaga uzasadnienia nie ¿e jest lub powinna byæ równie czêsto w reprezentacji co w spo³eczeñstwie reprezentowana, ale ¿e jest lub musi byæ niedoreprezentowana na korzyœæ innej” (J. Kurczewski, Rodzynki w zakalcu, czyli o reprezentacji kobiet w reprezentacji
Narodu. „Societas/Communitas”2008, nr 6, s. 123/124).
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Z argumen tem tym po³¹czyæ mo ¿e my na stê p ny, odwo³uj¹cy siê do nie wy ko rzysta nego kapita³u, zdolnoœci i kompetencji, jaki reprezentuj¹ kobiety. O ile bowiem
w dziewiêtnastowiecznych debatach u¿ywaæ mo¿na by³o argumentu o niedostatku wykszta³conych kobiet – kandydatek do sprawowania wysokich rang¹ urzêdów, co wynika³o z niedopuszczania kobiet do studiowania na uczelniach wy¿szych, o tyle dziœ wykszta³cenie takie zdecydowanie czêœciej maj¹ kobiety. Ostatni spis powszechny pokaza³,
¿e wœród osób z wy¿szym wykszta³ceniem, zw³aszcza w m³odszych rocznikach, wiêkszoœæ stanowi¹ kobiety. Od lat maj¹ te¿ przewagê liczebn¹ wœród osób z wykszta³ceniem
œrednim, tak wiêc jedyna mierzalna w przypadku polityka kompetencja, jak¹ jest wykszta³cenie, przemawia na korzyœæ kobiet. Stanowi¹ one wiêkszoœæ, lub te¿ proporcje
p³ci s¹ wyrównane, wœród studiuj¹cych na kierunkach, których ukoñczenie niew¹tpliwie
sprzyja sprawowaniu wysokich rang¹ stanowisk politycznych – na ekonomii, politologii,
prawie, stosunkach miêdzynarodowych, nie wspominaj¹c ju¿ o znacznej przewadze liczby kobiet na kierunkach zwi¹zanych z naukami spo³ecznymi, gdzie zdobywaj¹ wiedzê
z pewnoœci¹ bardzo przydatn¹ w sprawowaniu wa¿nych urzêdów. Tak wiêc kompetencje
zawodowe i wykszta³cenie wy¿sze zdecydowanie przemawiaj¹ na korzyœæ kobiet, a niewykorzystanie ich potencja³u dla wspólnego dobra i rz¹dzenia oznacza straty dla ca³ego
spo³eczeñstwa.
Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e ka¿da dobra zasada mo¿e byæ zmieniona w swoje
przeciwieñstwo. Jeœli, jak to siê zdarza³o np. podczas wyborów samorz¹dowych, na listach osób kandyduj¹cych pomijane by³y kobiety kompetentne, odnosz¹ce sukcesy
w poprzednich kadencjach, te, które najlepiej sprawdza³y siê we w³adzach samorz¹dowych, a poszukiwano (tak¿e w niektórych partiach stosuj¹cych kwoty) kobiet nieznacz¹cych, niemaj¹cych doœwiadczenia politycznego ani odpowiednich kompetencji, to
³atwo zgadn¹æ, ¿e mechanizm „samosprawdzaj¹cej siê przepowiedni” musi w tych przypadkach zadzia³aæ3. Kobiety z wieloletnim doœwiadczeniem politycznym wspominaj¹
wielokrotnie o liderach partyjnych, pytaj¹cych przed wyborami o „jak¹œ ³adn¹ dziewczynê na listê”, wyraŸnie zaznaczaj¹cych tym samym, ¿e nie interesuj¹ ich merytoryczne
kompetencje kobiet4. Jeœli wiêc mamy do czynienia z niekompetentn¹ kobiet¹ w polityce, to zastanawiaæ siê trzeba, jaki mechanizm w partii przes¹dzi³ o tym, ¿e wybierana jest
osoba nieodpowiednia, a nie – dlaczego niekompetentna jest ta kobieta. W wywiadach
prowadzonych w wielu krajach w ramach badañ europejskich bardzo czêsto spotykam
siê ze stwierdzeniem, ¿e czêsto kobieta musi byæ lepsza od mê¿czyzny5, ¿eby z nim
mog³a wygraæ rywalizacjê, np. o miejsce na liœcie czy o stanowisko. Rozmówczynie i niektórzy rozmówcy wskazuj¹, i¿ kobiety i tylko one musz¹ wykazywaæ siê kompetencjami, podczas gdy jednoczeœnie z góry zak³ada siê „¿e mê¿czyŸni nadaj¹ siê do
wszystkiego” i otrzymuj¹ stanowiska bez sprawdzania ich kompetencji6. Przyk³ad nie3

M. Fuszara, Kobiety w polityce. Trio, Warszawa 2006.
M. Fuszara, Równe szanse czy bariery? Kobiety w parlamencie Polski i Macedonii. „Societas/Communitas” 2008,
nr 6 (tom pt. Kobiety, mê¿czyŸni, p³eæ, pod red. M. Fuszary, B. £aciak).
5
W ramach projektu FEMCIT Gendered Citizenship In Multicultural Europe przeprowadzono wywiady z parlamentarzystkami i parlamentarzystami w Anglii, Hiszpanii, Macedonii, Polsce, Szkocji i Szwecji.
6
W Polsce doskona³ym przyk³adem by³ kolega rz¹dz¹cych, który zosta³ mianowany na wysokie rang¹ stanowisko,
gdy¿, jak powiedzia³ mianuj¹cy go polityk, „Staszek chcia³ siê sprawdziæ w biznesie”.
4
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kompetentnego mê¿czyzny nie jest jednak uogólniany na wszystkich przedstawicieli tej
p³ci i mê¿czyŸni nie s¹ na tej podstawie uznawani za nienadaj¹cych siê do obejmowania
wysokich stanowisk. Dlatego te¿ zapewne we wspomnianych badaniach powtarza siê
fraza, ¿e równoœæ w rz¹dzeniu bêdzie wówczas, gdy tyle samo niekompetentnych kobiet
bêdzie mog³o sprawowaæ wysokie rang¹ urzêdy, ilu jest na nich niekompetentnych mê¿czyzn7. I chocia¿ nie sposób tego uznaæ za wizjê idealnej polityki, trudno zaprzeczyæ, ¿e
bardziej zbli¿ona jest do sprawiedliwych ocen ni¿ obecna, w której kobieta – kandydatka
musi wykazaæ siê kompetencjami, a mê¿czyzna – kandydat nie, i w której potkniêcie kobiety na wa¿nym stanowisku uwa¿a siê za efekt jej p³ci, a b³¹d mê¿czyzny – wy³¹cznie za
jego indywidualny problem, nie zaœ za dowód nienadawania siê mê¿czyzn do sprawowania w³adzy. Podwójne standardy ocen w tej dziedzinie s¹ bardzo ³atwo zauwa¿alne i maj¹
wielki wp³yw na zamykanie drogi awansu przed wieloma kobietami.
Inny, poza zasad¹ sprawiedliwoœci i wykorzystania potencja³u kobiet, argument na
rzecz zrównowa¿onego udzia³u we w³adzy, odnosi siê do reprezentacji interesów. Zgodnie z nim interesy grupy nie s¹ wystarczaj¹co reprezentowane, jeœli osoby z tej grupy nie
maj¹ odpowiedniego udzia³u w gremiach podejmuj¹cych decyzje. Argument ten wi¹¿e
siê z pytaniem o reprezentacjê autentyczn¹8, a wiêc o to, czy kobiety lepiej reprezentuj¹
interesy kobiet, a mê¿czyŸni – mê¿czyzn, a tak¿e o reprezentacjê interesów grup. Jakkolwiek byœmy bowiem uzasadniali koniecznoœæ takiej budowy parlamentów, aby wybrani
przedstawiciele reprezentowali ca³y naród, a nie pewne grupy, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
brak reprezentacji przek³ada siê na nieobecnoœæ przy podejmowaniu decyzji, a wiêc niejednokrotnie na brak mo¿liwoœci wyartyku³owania pewnych interesów. Badania wskazuj¹, i¿ zw³aszcza wiele kobiet przekonanych jest, ¿e interesy kobiet nie s¹ reprezentowane odpowiednio i traktowane powa¿nie, jeœli nie ma odpowiedniej ich liczby we w³adzach9. Inny pogl¹d reprezentuj¹ natomiast parlamentarzyœci i parlamentarzystki, którzy
najczêœciej uwa¿aj¹, ¿e interesy kobiet mog¹ równie dobrze reprezentowaæ i kobiety,
i mê¿czyŸni. Nie tylko w tej kwestii, jak siê jeszcze przekonamy, pogl¹dy spo³eczeñstwa
i parlamentarzystów znacznie siê od siebie ró¿ni¹.
I wreszcie bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ wspó³czeœnie argumenty odwo³uj¹ce siê do
ró¿nicy doœwiadczeñ, perspektywy, priorytetów obu p³ci. Ta grupa argumentów jest bardzo interesuj¹ca z wielu wzglêdów – miêdzy innymi dlatego, ¿e o ró¿nicach tego typu
mówi siê zarówno w ramach feminizmu, jak i w ideologiach prawicowych, podkreœlaj¹cych esencjonaln¹ odmiennoœæ kobiet i mê¿czyzn. Niezale¿nie od tego, z jakiego
powodu uwa¿amy ró¿nicê perspektyw za istotn¹, wspólny jest wniosek – bez licznej
reprezentacji kobiet ich priorytety, doœwiadczenia i ogl¹d rzeczywistoœci nie s¹ i nie bêd¹
obecne przy podejmowaniu decyzji. Innymi s³owy – pominiêcie tej perspektywy oznacza, ¿e uwa¿a siê j¹ za niewa¿n¹ i niezas³uguj¹c¹ na uwagê przy podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych wszystkich – tak¿e kobiet.
7

Stwierdzenie takie us³ysza³am wiele lat temu z ust kobiety ubiegaj¹cej siê o równoœæ kobiet w polityce norweskiej,
w tym roku analogiczne stwierdzenie pad³o z ust deputowanej do Izby Gmin w wywiadzie prowadzonym w ramach
FEMCIT.
8
J. Kurczewski, Rodzynki w zakalcu, op.cit.
9
M. Fuszara, Kobiety w polityce, op.cit.
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W literaturze wiele ju¿ lat temu sformu³owana zosta³a teza o istnieniu „masy krytycznej”10, po przekroczeniu której grupa mo¿e mieæ realny wp³yw na prace gremium,
w sk³ad którego wchodzi. Zgodnie z t¹ tez¹ nie wystarcza jakakolwiek obecnoœæ przedstawicieli czy przedstawicielek grupy – musi to byæ reprezentacja odpowiednio liczna,
aby mieæ wp³yw na podejmowane decyzje, na ustalanie priorytetów i celów. Najczêœciej
minimum okreœla siê na 30% sk³adu gremium, chocia¿ oczywiœcie sprawa jest dyskusyjna, a niejednokrotnie zwraca siê uwagê, ¿e charyzmatyczna osobowoœæ mo¿e mieæ
wp³yw na przebieg obrad i na zdarzenia nawet wówczas, gdy nie stoi za ni¹ odpowiednio
liczna grupa. Jakkolwiek byœmy jednak oceniali tezy o koniecznoœci osi¹gniêcia „masy
krytycznej”, wskazuje to na znacz¹cy i rzeczywisty problem – jeœli reprezentacja jest nieliczna, z regu³y niewiele mo¿e osi¹gn¹æ i nieuzasadnione s¹ pretensje, ¿e gdzieœ kobiety
s¹, ale „nic nie robi¹ dla kobiet”. Jeœli kobiety stanowi¹ np. 8% ca³ej grupy, niewiele
praktycznie mog¹ dla kobiet zrobiæ, czego œwiadkami wielokrotnie byliœmy w polskim
parlamencie i szerzej – przy podejmowaniu politycznych decyzji11.
Niedoreprezentowanie kobiet w parlamencie jest niejednokrotnie przez polityków
wyjaœniane jako efekt decyzji wyborców, a nie partyjnych elit. Naj³atwiejszym sposobem pokazania, ¿e jest inaczej i ¿e to politycy, a nie wyborcy, odpowiadaj¹ w przewa¿aj¹cej mierze za taki stan rzeczy, jest analiza proporcji kandydatów i kandydatek na listach wyborczych. Nierównoœæ w dostêpie do bycia wybranym jasno wynika z danych
dotycz¹cych list osób kandyduj¹cych w wyborach, konstruowanych przez partie
polityczne.
Tabela 1. Kobiety i mê¿czyŸni na listach osób kandyduj¹cych do Sejmu i Senatu od 1997 roku

(w procentach)
Rok

Kobiety – kandydatki Mê¿czyŸni – kandydaci Kobiety – kandydatki Mê¿czyŸni – kandydaci
do Sejmu
do Sejmu
do Senatu
do Senatu

1997
2001
2005
2007

16
23
24
23

84
77
76
77

11
15
16
12

89
85
84
88

Zmianê, jaka nastêpuje po wprowadzeniu kwot na listach wyborczych, ³atwo zaobserwowaæ porównuj¹c listy wyborcze partii, które tê zasadê wprowadzi³y. Na listach SLD
w 1997 roku, kiedy nie obowi¹zywa³a zasada kwotowa, kobiety stanowi³y 15% osób
kandyduj¹cych. W 2001 roku, po wprowadzeniu kwot, na listach SLD-UP kobiety
10

R. Dahlerup, The Story of the Theory of Critical Mass. „Politics and Gender” 2006, nr 2(4).
Przyk³adem mog¹ byæ chocia¿by trudnoœci w zapobieganiu przemocy, co do której wszyscy siê zgadzaj¹, ¿e jest
z³em, czy egzekucji alimentów, co do których panuje powszechna zgoda, ¿e powinny byæ egzekwowane, a jednak
¿adna z tych spraw nie znajduje efektywnych rozwi¹zañ. Przyk³adem z ostatnich miesiêcy mo¿e byæ chocia¿by fakt,
¿e w Macedonii, wielokrotnie biedniejszej od Polski, ale posiadaj¹cej ponad 30% reprezentacjê kobiet w parlamencie,
uchwalono wprowadzenie ca³ego programu bezp³atnych szczepieñ dla kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy,
w Polsce natomiast nawet wstêpna wzmianka minister zdrowia Ewy Kopacz, dotycz¹ca finansowania takich szczepieñ, spotka³a siê ze sprzeciwem z powodu braku œrodków. Pomys³ ten w Polsce nie przeszed³ wiêc nawet w fazê projektu, zmierzaj¹cego do zmniejszenia zachorowalnoœci kobiet na raka szyjki macicy. Zob. wiêcej na ten temat:
M. Fuszara, Równe szanse czy bariery?, op.cit.
11
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stanowi³y 36%. Niestety, w nastêpnych wyborach SLD w koalicji z innymi partiami nie
przestrzega³a ju¿ kwotowej reprezentacji i proporcja kobiet na listach kandydatów by³a
znacznie ni¿sza. Pokazuje to na s³aboœæ zapisu, któremu nie towarzyszy ¿adna sankcja za
jego naruszenie.
Nierównoœæ szans w wyborach widaæ tak¿e wyraŸnie podczas analiz telewizyjnych
programów wyborczych, przygotowywanych przez partie. Analizy programów telewizyjnych przed wyborami w 1993, 1997 i 2001 roku w TVP 1 w czasie bezp³atnej emisji
dla partii pokazuj¹, ¿e by³y to kampanie promuj¹ce niemal wy³¹cznie mê¿czyzn-kandydatów do parlamentu. Mê¿czyŸni nieporównanie czêœciej byli pokazywani, na ich wypowiedzi przeznaczano znacznie wiêcej czasu. W³aœnie dystrybucja czasu wypowiedzi,
a tym samym mo¿liwoœci zaprezentowania siê jako osoby maj¹cej coœ istotnego do powiedzenia, zdecydowanie preferowa³a mê¿czyzn, a by³a nieprzyjazna dla kobiet. Wiêkszoœæ partii politycznych poœwiêca³a na wypowiedzi kobiet mniej ni¿ 10% audycji, a na
mêskie – ponad 90% swojego czasu antenowego. Wypowiedzi kobiet ograniczano wielokrotnie do kilku sekund, co praktycznie uniemo¿liwia³o zaprezentowanie jakiegokolwiek zagadnienia w sposób kompetentny12. Tak wiêc zarówno ra¿¹co nierówny udzia³
kobiet i mê¿czyzn na listach wyborczych, jak i skoncentrowanie partii politycznych niemal wy³¹cznie na promowaniu mê¿czyzn pokazuje, ¿e wprowadzenie rozwi¹zañ
sk³aniaj¹cych partie do równego traktowania obu p³ci jest niezbêdne, z w³asnej woli
partie polityczne polityki równoœci bowiem nie wprowadzaj¹.
Inny argument to szeroka akceptacja spo³eczna dla wprowadzenia kwot, któr¹ w 2009
roku popar³o ponad 61% badanych. Akceptacja ta wynika zapewne ze stwierdzanego od
lat niezadowolenia Polek i Polaków z ma³ej reprezentacji kobiet w gremiach podejmuj¹cych decyzje. Zdecydowana wiêkszoœæ badanych (74%) zauwa¿a, ¿e kobiety maj¹
mniejsze szanse na zrobienie kariery politycznej13. Wprawdzie opinia taka czêœciej wyra¿ana jest przez kobiety, ale podziela j¹ tak¿e zdecydowana wiêkszoœæ mê¿czyzn. W ostatnich latach wiêkszoœæ badanych uwa¿a, ¿e powinno byæ wiêcej kobiet w rz¹dzie, parlamencie, w³adzach lokalnych14. Najwiêksza liczba, i kobiet i mê¿czyzn, wskazuje, ¿e kobiety powinny stanowiæ po³owê lub wiêcej sk³adu tych gremiów15.
Zmienia siê tak¿e spojrzenie Polek i Polaków na przyczyny mniejszego udzia³u kobiet
w polityce. Coraz czêœciej respondenci zauwa¿aj¹ bowiem bariery stawiane przed kobietami, dyskryminacjê, z jak¹ siê one spotykaj¹. Wprawdzie najczêœciej (30%) wskazywano jako przeszkody utrudniaj¹ce kobietom dzia³anie w sferze publicznej obci¹¿enie ich
obowi¹zkami w sferze prywatnej (macierzyñstwo, rodzina, prace domowe, odpowiedzialnoœæ za innych) i ewentualny konflikt tych¿e obowi¹zków z aktywnoœci¹ w sferze
publicznej, ale ju¿ na drugim miejscu wymieniano dyskryminacjê i bariery stawiane kobietom przez mê¿czyzn, takie jak faworyzowanie mê¿czyzn, obawa przed konkurencj¹
ze strony kobiet, mêski szowinizm (23% badanych). Na inne, pozamerytoryczne powody
12

M. Fuszara, Kobiety w polityce, op.cit.
Badania przeprowadzone w 2000 roku na reprezentatywnej próbie 1010 doros³ych Polek i Polaków.
14
W badaniach z 2004 roku na próbie losowej 1002 doros³ych Polek i Polaków 54% wskaza³o, ¿e wiêcej kobiet powinno byæ w rz¹dzie, 53% – w parlamencie i w³adzach lokalnych.
15
Badania z 2000 roku. M. Fuszara, Kobiety w polityce, op.cit.
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faworyzowania mê¿czyzn wskaza³a kolejna grupa respondentów (13%) uwa¿aj¹cych, ¿e
niedoreprezentowanie kobiet w sferze publicznej wynika z tradycji, zwyczaju i stereotypu: „z dawien dawna rz¹dzili mê¿czyŸni”, „ogólnie przyjête jest, ¿e mê¿czyŸni pe³ni¹
w³adzê” to przyk³ady tego rodzaju wypowiedzi16.
Systemy kwotowe s³u¿¹ niwelowaniu nierównoœci i zapobieganiu dyskryminacji kobiet, a tak¿e zwiêkszaj¹ presjê na wykorzystywanie kapita³u ludzkiego, jaki stanowi¹
kobiety.

Jakie kwoty?
arto przypomnieæ, ¿e systemy kwotowe stosowane s¹ w praktyce politycznej bardziej lub mniej otwarcie w odniesieniu do ró¿nych cech. W niektórych partiach uwa¿a siê na przyk³ad za oczywiste, ¿e we w³adzach musz¹
znajdowaæ siê w odpowiedniej proporcji reprezentanci ró¿nych regionów kraju. Partie
tworz¹ce koalicje ustalaj¹, w jakich proporcjach podziel¹ miêdzy siebie stanowiska,
a wiêc ustalaj¹ odpowiednie kwoty „dostêpu do w³adzy”. Podobnie dzieje siê przy
powo³ywaniu wielu rad, zarz¹dów i innych cia³ decyzyjnych. Tego rodzaju systemy
kwotowe nie budz¹ zwykle ¿adnych zastrze¿eñ ani nawet g³êbszych refleksji, a czêsto
uwa¿ane s¹ za przejaw politycznej m¹droœci, wyraz zdolnoœci do zawierania politycznych kompromisów i sojuszy. Natomiast wówczas, gdy kwoty dotycz¹ p³ci i reprezentacji kobiet i mê¿czyzn, zastrze¿enia natychmiast s¹ wysuwane.

W

Zacznijmy od doœæ popularnego b³êdu, w którym system kwotowy przedstawiany jest
jako rezerwowanie odpowiedniej liczby miejsc we w³adzy dla jakiejœ grupy, np. dla kobiet. Wprawdzie tak postêpuj¹ najczêœciej chocia¿by koalicjanci dziel¹cy miêdzy partie
polityczne miejsca w rz¹dzie, ale w odniesieniu do p³ci nie ma w Europie takich systemów, choæ spotykane s¹ one poza Europ¹, np. w Rwandzie, Ugandzie czy Jordanii17.
W Europie kwoty odnosz¹ siê do list wyborczych i s¹ jedynie œrodkiem do wyrównania
szans w taki sposób, aby wyborca mia³ mo¿liwoœæ zag³osowania na kobietê lub na mê¿czyznê. Potrzeba ich stosowania wynika z przedstawianych powy¿ej faktów wskazuj¹cych, ¿e bez takich systemów mo¿liwoœæ zajêcia stanowiska przez kobietê jest czêsto
iluzoryczna, jeœli bowiem najwy¿ej umieszczona na liœcie kobieta jest 9. lub 14., wyborca
nie ma praktycznie mo¿liwoœci sprawienia, aby to ona dosta³a siê do parlamentu, a oddane na ni¹ g³osy „pracuj¹” na liderów listy. Wyj¹tkiem jest oczywiœcie zajmowanie ostatniego, tak¿e atrakcyjnego miejsca na liœcie, równie¿ rzadko przyznawanego kobietom.
Systemy kwotowe odnosz¹ce siê do p³ci wprowadzane s¹ na ró¿nych poziomach i ró¿nie konstruowana jest ich prawna regulacja. Wiêkszoœæ takich systemów w Europie jest
16

Badania z 2004 roku. Odsetki nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ niektórzy respondenci nie wymienili ¿adnej przyczyny,
inni zaœ wymieniali wiêcej ni¿ jedn¹. Pozosta³e wypowiedzi to: niechêæ kobiet do pe³nienia takich ról, brak zainteresowania i zaanga¿owania kobiet (10%), cechy kobiet: ma³a przebojowoœæ, delikatnoœæ, uleg³oœæ (6%), a tak¿e, wymieniane przez pojedynczych respondentów: niedocenianie kobiet, brak znajomoœci i „uk³adów” pozwalaj¹cych
zrobiæ karierê, wola wyborców.
17
Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe. Policy Department C Citizens’ Rights and
Constitutional Affairs. Women’s Rights and Gender Equality. September 2008. PE 408.309.
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obecnie neutralna z punktu widzenia p³ci, tzn. okreœla proporcjê kandydatów obu p³ci na
listach wyborczych (np. nie mniej ni¿ 40% kandydatów ka¿dej p³ci na listach). Kwoty
dotycz¹ wiêc i kobiet i mê¿czyzn, co w polskiej praktyce oznacza³oby, ¿e tak¿e np. Partia
Kobiet zobowi¹zana by³aby do umieszczania kandydatek i kandydatów w okreœlonej
proporcji na listach wyborczych. Kwoty s¹ ponadto œrodkiem wprowadzanym na pewien
czas, a wiêc z za³o¿enia obowi¹zywaæ maj¹ do osi¹gniêcia zrównowa¿onej reprezentacji.
W literaturze podkreœla siê, ¿e ich efekt nie nastêpuje natychmiast, ale dopiero po kilku
wyborach po wprowadzeniu kwot czy parytetów zauwa¿alny jest efekt w postaci wyrównywania proporcji kobiet i mê¿czyzn w wybieranych wed³ug tych zasad gremiach.
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, mo¿emy mówiæ o dwóch sposobach wprowadzania kwot
i parytetów. Pierwszy z nich to wprowadzenie ich do konstytucji lub prawa wyborczego.
Wówczas obowi¹zuj¹ wszystkie podmioty zg³aszaj¹ce kandydatków/tki w wyborach.
Systemy takie ma obecnie ponad 45 krajów na œwiecie. Przypomnieæ tu warto, ¿e wprowadzenie systemu parytetowego we Francji wymaga³o nie tylko zmian w prawie wyborczym, ale tak¿e nowelizacji konstytucji i odpowiednia zmiana zosta³a do konstytucji
wprowadzona. Nie uznano wiêc, ¿e sprzecznoœæ z konstytucj¹ uniemo¿liwia wprowadzenie parytetów p³ci, ale ¿e stoj¹c¹ na przeszkodzie parytetom konstytucjê trzeba po
prostu zmieniæ. Innym sposobem jest wprowadzenie kwot przez poszczególne partie
polityczne, które wówczas obowi¹zuj¹ tylko te partie, które system taki wprowadzi³y.
Obecnie z systemem takim mamy do czynienia w ponad 50 krajach18.
W partiach politycznych wprowadza siê parytety lub systemy kwotowe nie tylko na listach osób kandyduj¹cych, ale tak¿e w odniesieniu do w³adz partyjnych. Wprowadzenie
zasady kwotowej w partiach mia³o w przesz³oœci wiele dalszych konsekwencji, bardzo
istotnych z punktu widzenia równych szans kobiet i mê¿czyzn. Warto przypomnieæ, ¿e
tzw. rz¹d kobiet w Norwegii, w którym po raz pierwszy kobiety by³y licznie reprezentowane, wprowadzony zosta³ przez pani¹ premier Gro Harlem Bruntland w 1986 roku,
kiedy postanowi³a ona, tworz¹c rz¹d, zastosowaæ zasadê równego udzia³u obu p³ci w gremiach decyzyjnych, a obowi¹zuj¹c¹ w jej partii politycznej. To, co wówczas wydawa³o
siê nies³ychan¹ i nigdzie wówczas niespotykan¹ rewolucj¹ (niewielka tylko przewaga
liczebna mê¿czyzn w rz¹dzie), okaza³o siê pocz¹tkiem trwa³ej zmiany i wprowadzania
zasad zrównowa¿onego udzia³u kobiet i mê¿czyzn przy tworzeniu rz¹dów, obecnie nie
tylko w Norwegii, ale w wielu innych krajach.
Warunkiem skutecznoœci systemów kwotowych s¹ sankcje, gro¿¹ce w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich zasad. W literaturze podkreœla siê, ¿e najskuteczniejsze s¹
te systemy, które nie pozwalaj¹ na zarejestrowanie listy, na której zasada udzia³u kobiet
i mê¿czyzn w odpowiednich proporcjach nie jest zachowana. Znacznie mniej skuteczne
s¹ inne sposoby, np. sankcje finansowe za nieprzestrzeganie tych zasad.
Nawet przyjêcie zasad kwotowych nie gwarantuje automatycznie, ¿e szanse kobiet
i mê¿czyzn s¹ wyrównane. Ju¿ krótko po uzyskaniu praw wyborczych kobiety w Polsce
skar¿y³y siê, ¿e podczas wyborów umieszczane s¹ przez partie polityczne na dalekich
18

Electoral..., op.cit.
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miejscach, niedaj¹cych szans na wybór19. Z tak¹ strategi¹, blokuj¹c¹ szanse na wybór, kobiety spotykaj¹ siê do dziœ. Dlatego systemy kwotowe i parytetowe uzupe³niane s¹ czêsto
przez zasady dodatkowe, zapobiegaj¹ce umieszczaniu kobiet na takich miejscach. I tak
np. w Belgii do prawa wyborczego wprowadzono zasadê, ¿e dwie pierwsze osoby na liœcie
nie mog¹ byæ tej samej p³ci20, w Hiszpanii zaœ stosunek 40%:60% osób danej p³ci zachowany musi byæ w ka¿dej pi¹tce osób kandyduj¹cych. Jeœli na liœcie jest mniej ni¿ 5 osób kandyduj¹cych, musi ona byæ jak najbardziej zbli¿ona do tej proporcji. I wreszcie najbardziej
do zasady równoœci zbli¿a obowi¹zuj¹cy w niektórych partiach system suwakowy, wymagaj¹cy umieszczenia kobiet i mê¿czyzn naprzemiennie na ca³ej liœcie.
We wspó³czesnych opracowaniach, dotycz¹cych systemów kwotowych wspomina siê
tak¿e o „miêkkich kwotach”21. Wprowadzaj¹ je partie polityczne, które wprawdzie
sprzeciwiaj¹ siê kwotom i parytetom jako zasadom w³¹czonym do regulacji prawnych
i powszechnie obowi¹zuj¹cym, ale jednoczeœnie nie sprzeciwiaj¹ siê zasadzie równoœci
p³ci i dostrzegaj¹ problem nierównych szans kobiet i mê¿czyzn w polityce. Partie te nie
instytucjonalizuj¹ kwot, ale stosuj¹ pewne niepisane zasady wyrównuj¹ce szanse kobiet
i mê¿czyzn. Polskim przyk³adem by³yby proponowane przez Donalda Tuska zasady
umieszczenia kobiet na czele list Platformy Obywatelskiej w po³owie wyborczych okrêgów czy umieszczenie przynajmniej jednej kobiety wœród trzech pierwszych osób na
liœcie22. Jeœli s¹ to zasady stosowane i przestrzegane konsekwentnie, mog¹ oczywiœcie
doprowadziæ do takich samych skutków jak system kwotowy zapisany w regulacjach
prawnych. Zasadnicz¹ wad¹ tego systemu jest jednak to, ¿e nie obowi¹zuje wszystkich,
a ponadto ³atwo od niego odst¹piæ, gdy¿ brak sankcji tworzy pokusê, aby wyj¹tki by³y
liczne i w praktyce nie zapewnia³y przestrzegania zasad równoœci.

Jak jest w Polsce?
olska, z 20% udzia³em kobiet w Sejmie i jedynie 8% w Senacie, znajduje siê daleko za wieloma innymi krajami œwiata. Na najnowszej liœcie Unii Miêdzyparlamentarnej (z 31 lipca 2009), przedstawiaj¹cej udzia³ kobiet w parlamentach na œwiecie, Polska zajmuje obecnie 53, na 134, miejsce pod wzglêdem udzia³u kobiet w izbach ni¿szych, natomiast znacznie dalej plasujemy siê pod tym wzglêdem wœród
krajów maj¹cych izbê wy¿sz¹ – tu zajmujemy 61 miejsce na 73 kraje. Jednoczeœnie

P

19

M. Fuszara, Walka Polek o prawa wyborcze. W: W. Pawlik, E. Zakrzewska (red.). O spo³eczeñstwie, moralnoœci
i nauce. ISNS UW, Warszawa 2008.
20
Obecnie zasada ta obowi¹zuje nie tylko w odniesieniu do dwóch pierwszych miejsc na liœcie, ale ma znacznie szerszy zakres obowi¹zywania.
21
Electoral..., op.cit.
22
Przed wyborami w 2007 roku Platforma Obywatelska przyjê³a tak¹ niepisan¹ zasadê. Jak wynika z danych PKW,
w wiêkszoœci okrêgów (34 na 41) przestrzegano tej zasady, w 3 innych kobieta znalaz³a siê najwy¿ej na 4 miejscu.
Mimo przyjêcia tej zasady w czterech okrêgach (na 41) pierwsza na liœcie kobieta znalaz³a siê na znacznie dalszych
miejscach (w dwóch – na 6., w dwóch – na 9.), co pokazuje, jak trudno jest kobietom zajmowaæ wysokie miejsca na listach kandydatów w wyborach nawet wówczas, gdy przyjêta w partii zasada zobowi¹zuje do zagwarantowania takiego miejsca.
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Polska jest jedynym pañstwem Unii Europejskiej, w którym udzia³ kobiet w izbie wy¿szej zmniejszy³ siê w ci¹gu ostatnich 10 lat.
Tabela 2. Udzia³ kobiet i mê¿czyzn w polskim parlamencie po 1989 roku (w procentach)
Rok

Sejm – odsetek kobiet

Sejm – odsetek
mê¿czyzn

Senat – odsetek kobiet

Senat – odsetek
mê¿czyzn

1989
1991
1993
1997
2001
2005
2007

13
10
13
13
20
20
20

87
90
87
87
80
80
80

6
8
13
12
23
13
8

94
92
87
88
77
87
92

W Polsce kilkakrotnie próbowano, przy zastosowaniu ró¿nych strategii, wprowadziæ
mechanizmy wyrównuj¹ce szanse kobiet i mê¿czyzn w polityce, w tym tak¿e próbowano
wprowadziæ systemy kwotowe. Pierwsza próba podjêta by³a jako czêœæ szerszego mechanizmu wyrównywania szans – w ramach ustawy o równym statusie kobiet i mê¿czyzn
przewidywano wprowadzenie mechanizmu kwotowego zarówno w odniesieniu do list
osób kandyduj¹cych, jak i we wszystkich gremiach nominowanych i mianowanych przez
w³adze. Kolejne projekty ustawy o równym statusie kobiet i mê¿czyzn odrzucane by³y
przez Sejm w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
Nastêpn¹ prób¹ by³a propozycja wprowadzenia mechanizmu kwotowego do ordynacji wyborczej, która zg³oszona zosta³a przez pose³ Olgê Krzy¿anowsk¹ z ramienia Unii
Wolnoœci jako poprawka do projektu prawa wyborczego w 2001 roku. Tak¿e ona, w³aœciwie bez dyskusji, zosta³a odrzucona przez parlament, a co ciekawe – nie poparli jej nawet pos³owie lewicy, wypowiadaj¹cy siê w innych przypadkach za mechanizmami wyrównywania szans, w tym za kwotami, które nawet wpisano do statutu partii23.
I wreszcie, kwoty wprowadzane by³y przez partie polityczne: przed wyborami w 2001
roku trzy partie, tj. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Unia Wolnoœci, wprowadzi³y zasadê, zgodnie z któr¹ na liœcie wyborczej ¿adna z p³ci nie mo¿e byæ reprezentowana przez mniej ni¿ 30% kandydatów. Nawet ta ograniczona postaæ systemu kwotowego, któremu towarzyszy³a szeroka kampania koalicji organizacji kobiecych na rzecz
zwiêkszenia liczby kobiet wœród parlamentarzystów, przynios³a dobre rezultaty – wtedy
w³aœnie udzia³ kobiet w Sejmie wzrós³ z 13% do 20%, a w Senacie nawet z 12% do rekordowych 23%. Efekt kwot zauwa¿yæ mo¿na by³o na listach wyborczych partii, które takie
rozwi¹zania przyjê³y – na tych w³aœnie listach wzrost odsetka kobiet by³ najbardziej widoczny, a to prze³o¿y³o siê na proporcje kobiet i mê¿czyzn wœród osób wybranych. Prowadzona wówczas kampania ma te¿ ten niedaj¹cy siê przeceniæ skutek, ¿e kwestia obecnoœci kobiet na listach wyborczych sta³a siê zauwa¿alnym problemem politycznym i nawet partie nieprzyjmuj¹ce rozwi¹zañ kwotowych staraj¹ siê pokazaæ, i¿ problem reprezentacji kobiet nie jest przez nie ignorowany, co prowadzi do zwiêkszenia odsetka
23

M. Fuszara, Kobiety w polityce, op.cit.
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kobiet wœród osób kandyduj¹cych. W ten sposób politycy, przynajmniej w pewnym stopniu, staraj¹ siê nad¹¿yæ za spo³eczeñstwem, które w du¿ej czêœci opowiada siê za stosowaniem mechanizmów wyrównuj¹cych szanse kobiet i mê¿czyzn na listach wyborczych. Zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc kobietom na listach wyborczych,
postulowane przez Kongres Kobiet w 2009 roku jako system parytetowy, a wiêc przewiduj¹cy 50% udzia³ ka¿dej p³ci na listach osób kandyduj¹cych, od dawna cieszy siê w Polsce poparciem wiêkszoœci spo³eczeñstwa: w 1999 roku opowiada³o siê za kwotami 63%
badanych, w 2004 – 53%24, a w lipcu 2009 roku parytet popar³o ogó³em 61% badanych25.
Chocia¿ parytet cieszy siê niezmiennie wiêkszym poparciem kobiet ni¿ mê¿czyzn, to
tak¿e wiêkszoœæ mê¿czyzn go popiera (w 2009 roku: 70% kobiet, 52% mê¿czyzn). Warto
te¿ zauwa¿yæ, ¿e kwoty i parytet ciesz¹ siê wyraŸniejszym poparciem w okresach dyskusji na ich temat, a kiedy dyskusja przygasa, mniej osób go wprawdzie popiera (rok 2004),
ale nie oznacza to, ¿e wiêcej jest mu przeciwnych, roœnie bowiem wówczas wyraŸnie
grupa osób niezdecydowanych, niemaj¹cych opinii w tej sprawie, a odsetek przeciwników praktycznie nie ulega zmianie. Polscy politycy s¹ wiêc wyraŸnie wiêkszymi przeciwnikami kwot i parytetów ni¿ spo³eczeñstwo, co od lat pokazuj¹ badania socjologiczne
prowadzone wœród parlamentarzystów ró¿nych kadencji26. S¹ dwie mo¿liwe interpretacje tej ró¿nicy w pogl¹dach polityków i wiêkszoœci spo³eczeñstwa: albo do parlamentu,
z nieznanych nam przyczyn, konsekwentnie dostaj¹ siê osoby znacznie mniej sprzyjaj¹ce
równoœci p³ci i wyrównywaniu szans kobiet i mê¿czyzn ni¿ ca³e polskie spo³eczeñstwo,
albo – co bardziej prawdopodobne – politycy s¹ parytetom przeciwni, gdy¿ wiedz¹, ¿e
ich wprowadzenie doprowadzi do g³êbokich zmian w obecnej klasie politycznej i ¿e wielu z tych, którzy dziœ sprawuj¹ funkcje, mogliby je straciæ. I w ten sposób, cytowane na
pocz¹tku przewidywania Leona Petra¿yckiego o wypieraniu z wysokich stanowisk kobiet przez mê¿czyzn „tylko dlatego ¿e s¹ mê¿czyznami”, do dziœ znajduj¹ potwierdzenie
w polskiej klasie politycznej.

24

Ibidem.
Sonda¿ „Gazety Wyborczej” przeprowadzony przez PBS DGA w dniach 3–5 lipca 2009 na reprezentatywnej próbie 1035 osób (R. Grochal, Naród za kobietami. „Gazeta Wyborcza”, 10.07.2009).
26
J. Kurczewski, Pos³owie i opinia publiczna. ISNS UW, Warszawa 1999.
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