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Nie oddawajmy ulic!

Ostatnie miesiące pokazały, że ruchy społeczne mogą w Polsce osiągać sukcesy i wymuszać ustępstwa
na rzadzących. Najbardziej spektakularna była sprawa ACTA. Udało
się nie tylko wstrzymać ratyfikację,
ale także wymóc na premierze apel
do europejsich polityków o odrzucenie porozumienia w Parlamencie Europejskim. Równie ważne są
sukcesy na poziomie lokalnym. W
Poznaniu działaczkom Porozumienia Żłobkowego udało się wpłynąć
na zmianę polityki miasta. W Warszawie dzięki mobilizacji mieszkańców i działaniom kolektywu
Syrena udało się skłonić burmistrza Śródmieścia do ogłoszenia
przetargu profilowanego na lokal
po Barze Prasowym.

Czy ruch feministyczny w Polsce
może liczyć na więcej podobnych
sukcesów? Tematów do zajmowania się nie brakuje i nie zabraknie.

Przede wszystkim w dziedzinie
„gospodarki opieki”. Zamykanie
szkół, brak miejsc w przedszkolach
i żłobkach, plany reformy emerytal-

Każdy taki sukces to małe zwycięstwo demokracji. Zaś u jego źródeł
leży zawsze spotkanie dwóch czynników. Z jednej strony oddolna
mobilizacja ludzi, z drugiej – przyjaźni ludzie w mediach lub świecie polityki. Bez wrażliwych na temat dziennikarzy, polityczek czy
urzędników nie udałoby się tego
osiągnąć. Ale bez mobilizacji ludzi,
bez protestów, bez wychodzenia
na ulice czy odważnych happeningów także nie było sukcesu.

fot. Magdalena Mosiewicz

Za chlebem
Z SYLWIĄ URBAŃSKĄ o emigracji zarobkowej
kobiet i zjawisku „eurosieroctwa” rozmawia
Adam Ostolski
Adam Ostolski: Prowadziłaś
badania z kobietami, które wyjechały do pracy za granicę, pozostawiając w Polsce dzieci. Co
skłania kobiety do takiej decyzji?
Sylwia Urbańska: Zacznijmy od
tego, że dla wielu kobiet emigracja nie jest kwestią wolnego wyboru, bo to zakłada istnienie innych
opcji. Kiedy nie ma możliwości,
by wyżywić dzieci i rodzinę, zapewnić kosztowne leki czy kąt
do mieszkania, że nie wspomnę
o wysokich kosztach edukacji, to
wyjazd staje się przymusem. To
nie wybór, ale jedyna strategia
przeżycia! To bardzo ważne, bo
funkcjonuje stereotyp migranta,
który wyjeżdża na saksy, by zarobić na willę i złote krany. Ja mówię o migracji jako strategii przeżycia, migracji „za chlebem”. To
są nadal istotne przyczyny wyjazdów zarobkowych z Polski.
AO: Wyjeżdżają, żeby chronić
dzieci przed biedą?
SU: Polska rokrocznie zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ubóstwa dzieci. W okresie 2004-2007, kiedy z
Polski wyemigrowało ok. 2 mln

W NUMERZE
między innymi::

nej, przystąpienie Polski do unijnego paktu fiskalnego – każde z tych
zjawisk silnie wpływa na położenie i realne prawa kobiet. Ale tak-

osób, w tym milion kobiet w wieku 20‑40 lat, co czwarte polskie
dziecko żyło w biedzie lub na
skraju ubóstwa. W trakcie badań
rozmawiałam z wieloma migrantkami ze wsi i małych miasteczek,
głównie z rejonów wschodniej
Polski. Zbierałam biograficzne
doświadczenia kobiet wyjeżdżających od końca lat 80. do 2009
r. Przed wyjazdem wykonywały
pracę opiekuńczą w domu, bądź
pracowały za grosze jako rolniczki, robotnice lub w usługach. Zauważyłam, że wśród wyjeżdżających kobiet, oprócz tych, które
wypchnęło z Polski bezrobocie
czy zarobki niewystarczające do
przeżycia, są też samotne matki,
które do wyjazdu zmusiła likwidacja Funduszu Alimentacyjnego
w 2004 r. Politycy zabrali wówczas
matkom jedyne wsparcie instytucjonalne w obliczu trudności z egzekucją alimentów. Bieda zmusiła
wiele z nich do wyjazdu za granicę, za co z kolei zostały napiętnowane, kiedy rozpętała się debata
wokół „eurosieroctwa” i oskarżono je o porzucanie dzieci...
AO: Co prócz biedy wpływa na
decyzję o wyjeździe?
ciąg dalszy na str. 6

Co ma płeć do
polityki społecznej?

że w dziedzinie, nad którą kładzie
się cieniem dominacja kościoła katolickiego: praw reprodukcyjnych,
w tym zwłaszcza prawa do aborcji
i do edukacji seksualnej. Czy także
w tych kwestiach możemy liczyć na
przełom, albo chociaż na znaczące
ustępstwa ze strony rządzących?
Miniony rok daje pewne powody
do nadziei, ale też niesie ostrzeżenie. Wejście do Sejmu wyraźiście
antyklerykalnej partii potwierdziło
to, co Zieloni mówią od dawna: nasze społeczeństwo jest już od dawna nowoczesne, to elity polityczne
pozostają w tyle. Zaś wybór Wandy
Nowickiej na posłankę, a następnie
na wicemarszałkinię Sejmu pokazuje, że wielu ludziom podoba się
konsekwentna i ideowa walka o
prawa kobiet. Jednak rok 2011 to
również niepowdzenie inicjatywy
„TAK dla kobiet”. Mimo zaangażowania wielu osób nie udało się zebrać 100 tys. podpisów pod projektem ustawy liberalizującej prawo
antyaborcyjne. Czyżbyśmy uwierzyli i uwierzyły, że skoro można
zgłosić taki sam projekt drogą sejmową, to nie warto już się trudzić
wychodzeniem na ulice?
Nie ulegajmy złudzeniu spokoju.
Ostatnie sukcesy ruchów społecznych dowodzą, że aby wymusić
ustępstwa rządzących, nie wystarczy być w Sejmie, a nawet w rządzie. Trzeba jeszcze umieć zmobilizować ulicę.
Redakcja

Agnieszka Graff

Gdy dzieje się źle, przypominamy
sobie, że jednak istnieje wspólnota – ubezpieczenia, zasiłki, renty,
pomoc społeczna. Tak dzieje się
również, gdy ktoś wypada z rynku pracy, bo ma małe dzieci albo
opiekuje osobą niepełnosprawną,
chorą czy niedołężną.

łeczną z nieco innej perspektywy
niż mężczyźni. To nie jest oczywiście tak, że każda kobieta ma
większą wrażliwość na biedę i
nierówności od każdego mężczyzny. Jednak w gremiach, gdzie zasiadają w istotnym procencie kobiety, dynamika jest inna.

Wiem, że zabrzmi to staroświecko, ale i tak to powiem: uważam,
że kobiety patrzą na politykę spo-

Dlaczego? Bo na nasze priorytety ogromny wpływ mają kulturowo ukształtowane wzorce płci.

Żłobki to szansa

Z ALEKSANDRĄ SOŁTYSIAK o sukcesach poznańskiego Porozumienia Żłobkowego rozmawia
Agnieszka Grzybek
Agnieszka Grzybek: Skąd się
wzięło Porozumienie Żłobkowe?
Aleksandra Sołtysiak: Zelektryzowała nas informacja w prasie o planowanych podwyżkach
opłat za miejskie żłobki. Wówczas przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszenia Kobiet
Konsola, My Poznaniacy i związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza zaczęli systematycznie
uczestniczyć w posiedzeniach
komisji rodziny, polityki społecznej i zdrowia. Zgłosiliśmy

EMERYTURY: Reforma postawiona na głowie.
rozmawiają: Agnieszka Grzybek, Bartłomiej
Kozek, Adam Ostolski i Ewa Charkiewicz

aż 22 uwagi do przygotowanego
przez ratusz projektu „Programu opieki nad dziećmi do lat 3”,
który miał ukierunkować politykę żłobkową w Poznaniu. „Gazeta Wyborcza” zorganizowała
w swojej poznańskiej redakcji
debatę o żłobkach, w której
udział wzięli rodzice, opiekunki
żłobkowe i właściciele żłobków
niepublicznych. Wtedy uświadomiłam sobie, że w gruncie
rzeczy mówimy o tym samym.
Trzy dni później odbyło się
pierwsze spotkanie PorozumieAnn Snitow:
Feminizm jest dziś
bardzo potrzebny!

Tradycja wymaga od kobiet troski o rodzinę i pracy w domu, a
państwo za tę troskę i tę pracę nie
płaci. I ta niewidzialność i „bezkosztowość” kobiecej funkcji ma
kapitalne znaczenie. Różnica, o
której piszę, nie wynika z biologii, ale z faktu, że kobiety obciąża
się tradycyjnie pracą, którą rynek
uważa za bezwartościową.
ciąg dalszy na str. 5
nia Żłobkowego. Zjawiło się na
nim aż 40 kobiet!
AG: Czy trudno było ustalić
wspólne postulaty?
AS: Skupiłyśmy się na czterech:
zaniechanie prywatyzacji, komercjalizacji czy uspołecznienia żłobków miejskich; dotacjach dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
30-procentowej podwyżce wynagrodzenia opiekunek żłobkowych
oraz wstrzymaniu podwyżek
opłat w żłobkach miejskich. Hasło
prywatyzacji pojawiło się zresztą
we wspomnianym miejskim „Programie opieki nad dziećmi do
lat 3”, gdyż – jak przyznała pani
Dybowska, dyrektorka wydziału
zdrowia – „żłobki to kłopot”.
ciąg dalszy na str. 8
Anna Zahorowska
-Mazurkiewicz:
Czy euro ma płeć?
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Ma-manifest

Marta Jermaczek

Ann Snitow

Świat
postpatriarchalny?
Z prof. ANN SNITOW
rozmawiają:
Agnieszka Grzybek
i Adam Ostolski
Agnieszka
Grzybek:
W ubiegłym roku wygłosiłaś w Warszawie wykład
„Co feminizm mógłby
wnieść do języka polityki?”. Ja jednak chciałabym zapytać nie o potencjalny, ale faktyczny
wpływ feminizmu na język
polityki.
Ann Snitow: To pytanie
dość skomplikowane, ponieważ język feministyczny
na dobre zadomowił się w
kulturze amerykańskiej. Jak
na ironię, wiele spraw uznaje się dziś za oczywiste.
Młode kobiety i mężczyźni
nie mają pojęcia, że żyją w
zupełnie innej kulturze słowa niż ich dziadkowie. Pojęcia takie jak molestowanie
seksualne, dyskryminacja,
przemoc domowa, seksizm
na dobre zakorzeniły się
w języku. Z drugiej strony
mamy jednak do czynienia
z backlashem, choć muszę przyznać, paradoksalnie, że sama prawica, która
od lat 80. rośnie w USA w
siłę, jest zmuszona sięgać
po język feministyczny. Kiedy chciano zdymisjonować
prezydenta Clintona, prawica oskarżyła go o molestowanie seksualne. Monika
Lewinsky miała być ofiarą molestowania seksualnego. Posłużono się językiem feministycznym, choć
wypaczono sens, jaki się
kryje za pewnymi pojęciami. Sarah Palin używa języka feministycznego, kiedy mówi: kobiety są silne,
silniejsze od mężczyzn.
Są niczym niedźwiedzice,
które chronią swoje dzieci. Można to jednak uznać

Chcemy mieć dzieci. Kiedy chcemy i ile chcemy. Może dużo,
a może dwójkę, a może tylko jedno albo wcale? Chcemy edukacji
seksualnej i refundowanej nowoczesnej antykoncepcji. Chcemy
wiedzieć. Chcemy badań prenatalnych, pełnej informacji o tym,
co dzieje się w naszym wnętrzu.
Chcemy bezpiecznej i legalnej
aborcji, bo czasem nie ma innego wyjścia. Chcemy decydować
o naszym macierzyństwie świadomie, z pełną odpowiedzialnością. Nie chcemy być matkami
z przypadku, z niewiedzy albo
z przymusu.
Chcemy rodzić po ludzku. Z partnerem albo partnerką, z przyjaciółką, z mamą, z doulą. Ze znieczuleniem albo bez, w wybranej pozycji,
bez niepotrzebnych, rutynowych
zabiegów. Bez poganiania, bez hormonów w żyłę, bo kończy się dyżur i trzeba przyspieszyć. Być może
przez cesarkę, jeśli tak wolimy. A
może w domu, we własnej wannie albo pod stołem. Chcemy się
do tego dobrze przygotować i podjąć świadome decyzje. Chcemy nauczyć się rodzić od innych kobiet.
Chcemy być traktowane godnie,
nawet jeśli coś pójdzie nie tak i
dziecko w naszym brzuchu umrze.
A może szczególnie wtedy.
Chcemy się przywitać. To ważniejsze niż ważenie, mierzenie i
mycie. Chcemy wiedzieć o każ-

dym zabiegu, naszym i naszego
dziecka, mamy do tego prawo i
musimy wyrazić na niego zgodę.
Chcemy decydować, kiedy i czym
będziemy szczepić nasze dziecko.
Chcemy świadomie zadecydować o tym, jak będziemy je karmić. Mamy prawo karmić butelką
i nikt nie może nas za to osądzać
czy krytykować. Mamy też prawo
karmić piersią. Mamy prawo znać
wszystkie za i przeciw. Mamy prawo do pełnej informacji, nie tylko
do propagandy firm produkujących mleko modyfikowane albo
zdania pani położnej, która uzna,
że mamy za mało mleka. Chcemy
karmić piersią tak długo, jak uważamy za słuszne. Może trzy miesiące, a może trzy lata. Również na
ulicy, w tramwaju, w muzeum, w
metrze i na uczelni. Albo tylko w
domu, jeśli tak wolimy.
Dzieci czasem chorują. Mamy prawo być traktowane z szacunkiem
przez personel w przychodniach i
szpitalach. Mamy prawo towarzyszyć naszym dzieciom przy badaniach i zabiegach. Mamy prawo
pytać i wiedzieć.
Chcemy wyjść z domu. Do kina,
do kawiarni, do sklepu, do galerii,
do urzędu, gdziekolwiek. Nie walczyć co kilka kroków z wysokim
krawężnikiem, stopniem w autobusie, wąską bramką w sklepie,
schodami bez podjazdów. Chcemy
przestrzeni miejskiej przyjaznej
matkom i dzieciom. Przewijaków,
miejsc do spokojnego karmienia,
zieleni, parków, bezpiecznych i
czystych placów zabaw. Samotne
siedzenie w domu z wrzeszczą-

cym dzieciakiem i stosem prania
nie jest normalną sytuacją. Można
zwariować. Potrzebujemy czasem
pomocy psychologicznej, wsparcia. Czasem codziennego, ze strony rodziny, przyjaciół, a czasem
specjalistycznego. Depresja ciążowa czy poporodowa dotyka coraz
więcej z nas. Trzeba o tym mówić.
Chcemy, żeby ktoś nas czasem
zmienił w tej trudnej roli. Przewinął, nakarmił, wstawił pranie, położył spać.
Chcemy czegoś więcej niż ochłap
becikowego. Chcemy tanich, powszechnie dostępnych żłobków
i przedszkoli, przyjaznych rodzicom i dzieciom. I nie na drugim
końcu miasta. Chcemy wrócić do
pracy, ale czasem też wolimy zostać z dzieckiem w domu. Chcemy różnorodnych, przyjaznych
i elastycznych rozwiązań dostosowanych do różnych sytuacji.
Może niania? Może telepraca? A

może mama z niemowlakiem w
chuście obsługująca klientów w
banku, trzylatek bawiący się klockami w biurze? Absurd? Nie do
pomyślenia? Dlaczego? Jeśli miejsce dzieci będzie w domu, będą
tam tkwiły również matki.
Chcemy prawdziwego wyboru. Macierzyństwo nie musi być
smutnym końcem kariery, matka nie musi uwsteczniać się, poświęcać, głupieć przy obiadach i
serialach. Macierzyństwo może
być nobilitacją, może rozwijać
i uskrzydlać. W świecie przyjaznym matkom macierzyństwo to
również wolność i samorealizacja.
Stwórzmy sobie taki świat!

Marta Jermaczek-Sitak: ekolożka, zajmuje się ochroną
przyrody, a szczególnie ekosystemów łąkowych. Poza
tym żona, matka, gotuje obiady, uprawia warzywa i hoduje kury.

Wrocław – na Madagaskar!
Marta Madejska

Jeżeli przez politykę rozumieć całokształt
celowych działań zmierzających do zarządzania w danym obszarze, to polityka kulturalna w Polsce jak najbardziej istnieje. Tyle,
że ma dwa poziomy: deklarowany i rzeczywisty, a one się ze sobą nie pokrywają, co
chwila ujawniają się pęknięcia i niekonsekwencje.. Stąd nasz dysonans poznawczy
i zagubienie w działaniach.
Na przykład kiedy minister Zdrojewski pod
sztandarem Europejskiego Kongresu Kultury
„Art for social change”, mówi że kultura pomaga przede wszystkim budować prestiż Polski za granicą. Nasza władza wie, że kultura
nie jest tylko kwiatkiem do kożucha, że można
dzięki niej zbudować całkiem solidną fasadę.
Niedługo po lubelskim spotkaniu „Polskie Stolice Kultury – jak wykorzystać ich potencjał kulturalny?”, na którym proklamowano międzymiejską społeczną chęć wspomożenia Wrocławia w
budowaniu i realizacji programu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016, kraj obiegła informacja o
powołaniu przez prezydenta Dutkiewicza rady
programowej tej imprezy. Rada to siedmiu mężczyzn, w większości z Wrocławia lub Dolnego
Śląska, średnia wieku: 50+. Rada wysnuwa wizję. Krzysztof Zanussi mówi o mieście nieuczesanym i niepokornym, Stanisław Bereś marzy
zaś o „imponujących wydarzeniach kultury masowej”, jak na przykład „odtworzenie zdobycia
Festung Breslau w 1945”. Profesor Bereś snuje
wizję korpusu czołgów i kilku tysięcy statystów
w mundurach wjeżdżających do centrum Wrocławia. Chciałby również zaprosić wielkich artystów. „Pamiętacie słynny koncert trzech tenorów? Wszyscy wiemy, jakie miasto tam było w
tle. Tu będzie Europa, więc będą tu bywać”.

Zainspirowana składem doradców prezydenta
Dutkiewicza, wpisałam w wyszukiwarkę hasło „Rada starszych” przeprowadzając mimochodem małe własne obserwatorium kultury.
Pierwszym wynikiem wyszukiwania jest strona
radastarszych.pl – rankingi branżowe polskich
stron fanowskich na Facebooku. W kategoriach
do wyboru nie ma kultury, ale jest sztuka i rozrywka. Tą drogą dochodzimy do zestawienia
dziesiątki najbardziej popularnych stron polskiego FB dotyczących kultury. I oto, na pierwszym miejscu, z liczbą fanów 783.511 jest Kuba
Wojewódzki – celebryta, dziennikarz-prześmiewca. Na drugim – (538.647 fanów) Król
Julian z Madagaskaru. Mówi o sobie: „Jestem
bardzo mądrym królem. Jestem supergenialny.
Jestem robokrólem i w ogóle. Mam moc, mam
moc”. Dalej (483.064) Filmweb – najczęściej odwiedzany polski serwis filmowy. Wszystkie
kolejne to już muzyka. Poza MTV, portalami
VIVA i Tylko Muzyka, konkretni wykonawcy,
przeważnie twórcy hip hopu, przedstawiciele
r
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bezprecedensowej kultury miejskiej, rapujący
o szarej codzienności i o godności osobistej…
To oni tworzą dziś w dużej części tematyzację
problemów społeczeństwa polskiego, niektórzy wprost nawołują do zmiany społecznej. Pezet z Warszawy (380.670), Grubson z Rybnika
(379.085), OSTR z Łodzi (317.058), a dla miłośników innej stylistyki Czesław Śpiewa.
Moja rekomendacja: niech wrocławskie obchody ESK zorganizuje Król Julian. Rada programowa mogłaby zostać utworzona z całej omówionej pierwszej dziesiątki, choć – paradoks!
– genderowo i pod względem deklarowanego
„nieuczesania” nie będzie się specjalnie odróżniać od obecnej.
Marta Madejska – kulturoznawczyni, koordynatorka ds programowych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi, człnonkimi
Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie.
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Co ma płeć do polityki społecznej?

ciąg dalszy ze str. 1

Rynek ma płeć
Czym właściwie jest polityka społeczna w liberalnym państwie?
Otóż jest to wysiłek państwa by
niwelować nierówności, by ograniczać biedę i cierpienie, które są
skutkiem ubocznym działań „niewidzialnej ręki rynku”. Polityka
społeczna wkracza – lub, jeśli jest
polityką neoliberalną, nie wkracza – w obszary, gdzie racjonalny
homo economicus uczynił spustoszenie, walcząc na wolnym
rynku o byt i zysk, posługując
się siłą przebicia, a zapominając
o zobowiązaniach wobec innych.
Polityka społeczna dociera tam,
gdzie zaczyna się słabość, bezradność i zależność jednego człowieka od innych. To może, ale nie
musi, być słabość ludzi biednych.
To także słabość jako naturalna
część cyklu życiowego człowieka. Z ekonomicznego punktu widzenia nieproduktywnym, uwikłanym w zależność etapem jest
dzieciństwo, a także starość, czy
długotrwała choroba. Gdy dzieje
się źle, przypominamy sobie, że
jednak istnieje wspólnota – ubezpieczenia, zasiłki, renty, pomoc
społeczna. Tak dzieje się również,
gdy ktoś wypada z rynku pracy,
bo ma małe dzieci albo opiekuje osobą niepełnosprawną, chorą
czy niedołężną.
Czy te sytuacje mają płeć? Mają.
Sam rynek ma płeć, i jest to płeć
męska. Na rynku ceni się zestaw
cech kojarzony z kulturową męskością i życiową sytuacją mężczyzny (skłonność do rywalizacji,
mobilność, brak zobowiązań opiekuńczych). Mają także płeć – tym
razem żeńską – życiowe sytuacje,
których wspólnym mianownikiem jest brak tak cenionej przez
liberalne państwo autonomii, dyspozycyjności i dążenia do maksymalizacji zysków. Tym razem
lądujemy po stronie kobiecej, bo
koszty braku sensownej polityki państwa ponoszą w ogromnej
mierze kobiety. To one wykonują lwią część pracy opiekuńczej,
nie otrzymując za to żadnego (lub
niemal żadnego) wynagrodzenia.
Zostały dopuszczone do rynku,
ale na męskich zasadach, czyli w
pracy nikogo nie obchodzą ich domowe obowiązki. Zaś w domu nadal pozostają „kobiece”, czyli wracają z pracy i zasuwają za darmo.
Nie przypadkiem to one stanowią
wśród ludzi biednych większość.
Różnica między zarobkami opiekunki w żłobku a hydraulika wiele mówi o naszej hierarchii wartości jako społeczeństwa.
Kluczowe pytanie brzmi, co chcemy z tym uczynić. Czy jako społeczeństwo chcemy pogłębiać kulturowe różnice między kobietami
a mężczyznami (zachęcając kobiety do pracy opiekuńczej np. przez
długie urlopy macierzyńskie), czy
też chcemy je niwelować (przedłużając urlopy ojcowskie, zapewniając tanie żłobki i przedszkola). Różne kraje w Europie obrały
różną drogę: Francja raczej równościową, Niemcy – raczej różnicującą. Tymczasem Polska chce
to pytanie zignorować, udając po
prostu, że opiekuńcza praca kobiet nie istnieje. Zgadnijcie, kto ją
w związku z tym wykona?

Państwo umywa ręce
Państwo musi sobie odpowiedzieć
na pytanie, kto i za ile ma wykonywać pracę opiekuńczą nad osobami zależnymi. To nie należy tylko do sfery prywatnej. W każdej
rodzinie te decyzje mają charak-

ter osobisty, czasem bolesny, ale
państwo ma na nie istotny wpływ
– przez pomoc, tworzenie infrastruktury lub zaniechanie. Opieka to sfera życia, którą w czasach
PRL w znacznym stopniu organizowało właśnie państwo, a po
1989 r. stopniowo ją prywatyzowano – przerzucano koszty i odpowiedzialność na rodziny. W typowej polskiej rodzinie dziećmi,
chorymi i osobami starszymi zajmują się kobiety i raczej nikomu
nie przychodzi do głowy, że mogłoby być inaczej. Nie przychodzi
to także do głowy politykom.
To na kobiety liczono, zamykając
w latach 90. ponad jedną trzecią
przedszkoli. To kobiety są ofiarami
porażki ustawy żłobkowej – zdaniem ekspertów mogła zadziałać,
gdyby wydawano przez dziesięć
lat po 300 mln rocznie, ale postanowiono wprowadzić ją dziesięć
razy taniej. To samo dotyczy opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi: większość matek zostaje z nimi
sama, a państwo pomaga w skandalicznie nikłym stopniu. Podobnie jest z opieką nad osobami starszymi: państwo umywa ręce, a z
badań wynika, że kobiety opiekują się nie tylko swoimi rodzicami,
ale także teściami.

Między paternalizmem
a pseudofeminizmem
Obecny spór o emerytury to kolejny epizod długotrwałego procesu, który polega na prywatyzacji
sfery reprodukcji w Polsce. Rząd
zrównuje wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn, nie oferując kobietom
nic w zamian – znowu udaje, że
płeć nie ma znaczenia. To nie jest
polityka równościowa, ale jawna
niesprawiedliwość, bo koszty tej
decyzji poniosą kobiety. Powtarza nam się, że te pięć lat różnicy jest dla kobiet nieopłacalne w
czysto finansowym wymiarze,
bo oznacza niższe emerytury. To
prawda. Z punktu widzenia równościowego feminizmu różnica
wieku emerytalnego jest problematyczna także dlatego, iż państwo wspiera przez nią tradycyjny podział ról. To też prawda. A
jednak wcześniejszy wiek emerytalny stanowi w oczach większor

za sukces feminizmu, skoro określone pojęcia weszły
do powszechnego użycia.
Podczas wykładu posłużyłam się metaforą parasola.
Podczas ulewy, chciałoby
się – niczym parasol, który
nas chroni przed deszczem
– mieć na podorędziu odpowiednie słowa.
AG: Jak sama zauważyłaś, istnieje jednak ryzyko
zawłaszczania języka feministycznego przez konserwatywnych polityków,
media. Jak się możemy
przed tym bronić?

ści Polek przywilej, z którego nie
chcą rezygnować. Wolą post-PRLowski paternalizm od platformianego pseudofeminizmu. Nie
dlatego, że nie potrafią liczyć, ale
dlatego, że liczą inaczej niż ekonomiści. Ten czas – czas, za którym nie idą pieniądze – to zapłata
za pracę opiekuńczą, którą wykonują nieodpłatnie przez całe
życie. Państwo nic innego im nie
daje, nie czyni też nic, by opieką
zajmowali się w większym stopniu mężczyźni, więc Polki akceptują ten okruch, nie chcą z niego
rezygnować.

Więcej niż budżet
O polityce społecznej nie warto i
nie wolno dyskutować w czysto
męskim gronie. Nie wolno w tej
dyskusji udawać że płeć nie istnieje. Polityka społeczna to ten
wymiar polityki państwa, który
ma największy wpływ na kształtowanie męskich i kobiecych ról.
Decydując, że urlop ojcowski ma
trwać tydzień, a potem łaskawie
przedłużając go do dwóch tygodni, państwo polskie dobitnie
mówi obecnym matkom i ojcom
(a także ich dzieciom, czyli przyszłym rodzicom): taki jest „naturalny” podział ról w rodzinie.
Gdyby urlopy rodzicielskie wyglądały u nas jak w Skandynawii,
„natura” szybko zaczęłaby wyglądać inaczej.

stwo to emanacja ludzkiej wspólnoty, a nie tylko strażnik budżetu.
„Od kiedy to opieka nad dziećmi jest obowiązkiem państwa?”
– pyta internauta na forum pod
tekstem Julii Kubisy o reformie
emerytalnej. Należałoby raczej
zapytać: „Dlaczego państwo zostawia kwestię opieki rodzinom,
umywając ręce od tej sfery życia?
I kiedy właściwie wyraziliśmy na
to zgodę?”. Polityka społeczna
to sfera, w której nie tylko dzieli
się (lub oszczędza) pieniądze, ale
także definiuje się dobro wspólne
i sprawiedliwość. Sposób, w jaki
dzielimy pieniądze, jest pochodną wcześniej podjętych decyzji,
które dotyczą hierarchii wartości. Jeśli myślimy tylko w kategoriach rynkowych, to ogromna
część ludzkiego doświadczenia,
ludzkiej pracy i cierpienia, pozostaje dla nas niewidzialna. Im
bardziej męskie będzie myślenie
o polityce społecznej, tym okazalsze będą w Polsce stadiony i nierówności społeczne.
Agnieszka Graff – adiunkt w
Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, członkini zespołu
„Krytyki Politycznej” i Rady
Kongresu Kobiet Polskich. Autorka książek „Świat bez kobiet”, „Rykoszetem” i „Magma”.
Tekst stanowi zmienioną i rozbudowaną wersję listu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”
5.10.2011 pt. „Panowie debatują,
panie się opiekują”.

Zainfekowani neoliberalną ideologią zapomnieliśmy już, że pańe
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AS: Feministyczne idee zostały przyswojone w różnym
stopniu. Zupełnie pominięto
rewolucyjny i utopijny charakter ruchu, bowiem i rewolucja, i utopia to słowa
wyklęte tak w Ameryce, jak
i w Polsce. O utopii można mówić tylko ironicznie,
mimo iż marzymy przecież
o całkowitym przemodelowaniu stosunków społecznych. W amerykańskiej kulturze nie funkcjonują takie
słowa jak socjalizm czy krytyka kapitalizmu, choć przecież używamy tych pojęć.
Feminizm drugiej fali wniknął w wiele sfer politycznego działania. Mimo różnic
jedno nie ulegało wątpliwości: że chodzi w nim o transformację świata. Było wiele
różnych feminizmów – feminizm lewicowy jest tylko jedną z odmian. Ludzie
z entuzjazmem odnosili się
do feminizmu, bo kojarzył
im się on z psychologią, indywidualizmem,
partnerskimi małżeństwami. Nie
dostrzegali w nim jednak
podstawowych założeń, do
których odwoływały się feministki lewicowe. Bez wątpienia lewicowe idee słabo
się przyjęły w kulturze popularnej. Dlatego wielu osobom feminizm nie kojarzy
się z redystrybucją budżetu,
prawami pracowniczymi. O
sukcesie feminizmu świadczy jego potencjał wnikania w tak wiele różnych obszarów, choć jednocześnie
zapomina się, kryje się za
tym historia walki o konkretne postulaty. Neoliberalizm
mógł przywłaszczyć sobie
feministyczny język i nikt
tego nawet nie krytykował.
Wiele kobiet nie dostrzega
niebezpieczeństwa w neoliberalizmie – one po prostu
chcą, aby kobiety miały dobrą pracę. Mam za złe feminizmowi, że bezrefleksyjnie
przyswoił sobie ideę tzw.
„wolnego rynku”. Z drugiej
strony jednak, jeśli zależy
nam na realizacji ważnych
postulatów, musimy sięgnąć
po jeden z dostępnych dyskursów. Przykładem może
być dyskurs praw człowieka, którym feminizm zaczął
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AG: Zastanawiam się, czy
sięgnięcie do dyskursu
praw człowieka w odpowiedzi na neoliberalizm
nie było jednak błędem ze
strony feministek amerykańskich i polskich. Dyskurs praw człowieka ma
swoje ograniczenia, nie
wszystko da się w nim
wyrazić. Jakie są zalety
i wady zastosowania tej
strategii?
AS: Rację miała Agnieszka Graff, przypominając,
że feminizm właściwie automatycznie przyswoił sobie dyskurs praw człowieka.
Znacznie więcej będziemy w stanie zdziałać, jeśli
odwołamy się do idei i wyobrażeń mających znaczenie dla danej społeczności.
Wtedy można góry przenosić. Prawa człowieka nie
budzą negatywnych skojarzeń, chodzi w nich przecież o podstawowe prawa,
które przysługują wszystkim
ludziom. Stwierdzenie, że
prawa kobiet to prawa człowieka było olbrzymim krokiem naprzód i swego czasu
miało wydźwięk radykalny.
Trzeba było czasu, żeby ludzie uświadomili sobie, że
można być terroryzowanym
także we własnym domu, że
przemoc domowa jest łamaniem praw człowieka. Takie
postawienie sprawy budziło
duży opór. Z drugiej strony
jednak z dyskursem praw
człowieka wiążą się pewne ograniczenia: mówiąc o
prawach człowieka kobiet,
nie domagałyśmy się transformacji systemu ekonomicznego, społecznego, innej edukacji, innych idei.
Adam Ostolski: Do pojęć,
o których wspomniałaś,
chciałbym dorzucić jeszcze jedno: patriarchat.
Swego czasu było bardzo
użyteczne, choć wydaje
się, że nie cieszy się dziś
popularnością. Na ile dalej możemy się do niego
odwoływać, żeby krytykować status quo?
AS: To pytanie dość skomplikowane. Niektórzy twierdzą bowiem, że żyjemy już
w post-patriarchalnym świecie. W patriarchacie to mężczyzna był panem wszelkiej
własności i opiekunem rodziny. Dźwigał wielką odpowiedzialność. Miarą jego
sukcesu było to, na ile potrafił zadbać o dobrobyt rodziny. To stąd wyrasta przekonanie, że mężczyźni są
odpowiedzialni. Stopniowo
to wyobrażenie o obowiąz-

Żłobki to szansa!
Z ALEKSANDRĄ SOŁTYSIAK o sukcesach poznańskiego
Porozumienia Żłobkowego rozmawia Agnieszka Grzybek
AG: Niedawna ustawa żłobkowa
została uznana za kamień milowy w poprawie dostępu do opieki dla małych dzieci. Co tak naprawdę zmieniła?
AS: Intencja była dobra, ale realizacja fatalna. Za tą ustawą – podobnie
jak za ustawą o pieczy zastępczej
– nie idą do gmin pieniądze. Program „Maluch” nie wystarcza. Jego
głównym celem jest modernizacja
już istniejących żłobków miejskich.
Tzn. rozbudowuje się placówki,
wykorzystując np. pralnie, w których robi się dodatkowy oddział.
Nie ma mowy o wsparciu dla dzieci, które nie miały tyle szczęścia,
żeby się dostać do miejskiego żłobka. To mit, że do żłobków niepublicznych chodzą dzieci bogatych
rodziców. One mają nianie. Dlatego za ustawą powinny iść pieniądze oraz szkolenia dla urzędników.
Kilka miesięcy temu zbadałam, jak
ustawa żłobkowa jest wprowadzana przez gminy i miasta. Okazało
się, że w miastach poniżej 100 tys.
mieszkańców nikt sobie nie zawraca nią głowy. Gminy mówią, że nie
mają pieniędzy albo – jak stwierdziły władze w Świdwinie – „u
nich nie ma takiego problemu”! Lokalni urzędnicy i politycy muszą
dostrzec korzyści płynące z ustawy.

Zrozumieć, że dzięki temu kobiety
mogą wrócić do pracy, że warto inwestować w dzieci.
AG: Skoro samorządy mają mało
środków na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, a są małe
szanse na przerzucenie obowiązku finansowania na budżet państwa, to może rozwiązaniem byłoby „uspołecznienie” żłobków?
Czemu się tego obawiacie?
AS: Po pierwsze, należałoby zdefiniować, czym jest uspołecznienie.
Ja cały czas nie dostałam odpowiedzi na to pytanie od zwolenników
uspołeczniania, czyli polityków PO.
Ale dajmy na to, że ma to polegać na
przekazaniu prowadzenia jednostki
budżetowej pod zarząd organizacji
pozarządowej czy pracownic. Mogłoby to być jakieś rozwiązanie, pod
warunkiem zagwarantowania subwencji. W Poznaniu radni powołują się na przykład przekształcenia
przedszkoli. Tyle że pierwszą weryfikację będzie można przeprowadzić dopiero po zakończeniu pięcioletnich kontraktów. Nie wiemy,
na jakich warunkach uspołecznione
przedszkola podpiszą nowe umowy, na jakie dofinansowanie będą
mogły liczyć. Z uspołecznieniem
żłobków wiąże się ryzyko prze-

s p o ł e c z n e
kształcenia ich za 5 lat w dobro luksusowe. Obawiamy się, że po Euro
2012 miasta będą tak spłukane, że
będą zmuszone ciąć wydatki bieżące, w tym m. in. na żłobki. Bez zagwarantowanych pieniędzy z budżetu państwa w postaci subwencji
czy, jak proponuje Kongres Kobiet,
bonu opiekuńczego nie można mówić o uspołecznianiu.
AG: Czy udało się wam zrealizować wszystkie postulaty?
AS: Mamy na swoim koncie sukces i porażkę. Razem ze stowarzyszeniem My Poznaniacy wywalczyliśmy dodatkowe 3 mln zł
w budżecie miasta na żłobki. W
poznańskim programie nie mówi
się o prywatyzacji, tylko o uspołecznieniu pracowniczym, które
można przeprowadzić wyłącznie na wniosek pracownic. Sukcesem jest też zorganizowanie się
pracownic w związki zawodowe.
Mają już formułę prawną do walki o podwyżki. Wywalczyliśmy
także dotacje w żłobkach niepublicznych dla 400 dzieci. Radni
chcą przeznaczyć kwotę 400–500
zł. Pierwotnie zakładano, że będzie to tylko 100 zł.
Udało nam się także wywalczyć
mniejszą podwyżkę opłat za żłobki: zamiast 12% jest 10,5% średniej
krajowej jako podstawy naliczania. Poza tym – z tego się najbardziej cieszymy – podnieśliśmy
kwotę uprawniającą do zniżek w
żłobkach z ustawowych 504 zł do
900 zł brutto. Dotychczas bazowa-

no na niewaloryzowanej od 8 lat
kwocie z ustawy o świadczeniach
rodzinnych, co było bardzo niesprawiedliwe. Np. samodzielna
mama zarabiająca 1200 zł na umowę o dzieło musiałaby – według
dotychczasowych zasad – płacić
pełną stawkę. Teraz ma zniżkę.
AG: A z których żądań musieliście zrezygnować?
AS: Nie udało nam się wywalczyć podwyżek dla pracownic. Nie
wiem, jak można z jednej strony
wymagać od osób zatrudnionych
odpowiedniego
wykształcenia,
kwalifikacji, a z drugiej w rozporządzeniu o zarobkach pracowników
samorządowych umieszcza się je w
tym samym przedziale finansowym
co grabarz. Z całym szacunkiem, ale
te prace mają inny stopień odpowiedzialności! Jest to ewidentny przykład pośredniej dyskryminacji kobiet i deprecjacji ich pracy.
AG: Jakie są plany na przyszłość?
AS: We współpracy z rodzicami z
innych miast poznańskie Porozumienie Żłobkowe prowadzi kampanię na rzecz finansowania żłobków z subwencji budżetowej. Nie
przestajemy działać, bo wiemy, że
te 3 mln zł, które wywalczyliśmy,
są tylko na ten rok.
AG: Czy Poznań ma szansę stać
się miastem przyjaznym rodzicom małych dzieci?
AS: Jeżeli radni i radne będą słuchać strony społecznej, to tak. Jeżeli pracownice dostaną podwyżki w wysokości umożliwiającej im
godne życie, pozwalające wychować swoje dzieci. Jeżeli polski rząd
przestanie mówić i tworzyć ustawy bez pokrycia finansowego. Poznań ma program, który może nie
jest jeszcze krokiem naprzód, ale
przynajmniej wyznacza dobry kierunek. Teraz potrzebna jest wola
urzędnicza i polityczna.
Aleksandra Sołtysiak – poznańska feministka, działaczka Stowarzyszenia Kobiet Konsola i
Stowarzyszenia „My Poznaniacy”, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, inicjatorka Porozumienia Żłobkowego.

Wielki Brat
patrzy...

czyli
moda na kamery w przedszkolach
Karolina Szczepaniak
„Jak zagwarantować sobie pewność, że to do mnie, a nie do konkurencji uderzą ludzie?” – pyta
Tomek, właściciel niepublicznego
przedszkola, na BiznesForum.pl.
„Moja propozycja na przewagę:
zainstaluj webcamy i daj możliwość rodzicom podglądania via
Internet, jak bawią się ich maluchy”. Podobnych rad jest w internecie pełno.

Dla kogo są kamery?
Przedszkola
posiadające
emonitoring chwalą się, że zwiększa on bezpieczeństwo dziecka.
Umożliwia rodzicom kontrolę pracy wychowawców i wychowawczyń. Dzięki temu kadra podobno
bardziej się stara, a z tego korzysta
dziecko. Poza tym pierwsze dni
w przedszkolu to stres zarówno
dla malucha, jak i dla opiekunów.
Zwolennicy e-monitoringu mówią, że kamery pozwalają oswoić
tę nową sytuację, zmniejszyć stres.
Na stronie niepublicznego przed-

szkola w Konstantynowie Łódzkim czytamy: Monitoring stworzony został z troski o rodziców,
dla których oddanie dziecka do
przedszkola jest ogromnym stresem. E-monitoring polega na tym,
że rodzic będąc w pracy, domu,
wszędzie, gdzie jest dostęp do
sieci, może podejrzeć, co w czasie
rzeczywistym dzieje się w przedszkolu. W Warszawie znalazłam
10 przedszkoli, które reklamują się
w podobny sposób.
Czy kamery faktycznie zwiększają bezpieczeństwo? W żadnej
z placówek, do których udało mi
się dotrzeć z tym pytaniem, obraz
z kamer nie jest nagrywany. Jeżeli dziecku coś się stanie, to nagranie z kamer nie będzie dowodem,
bo go nie ma. Nie ma również zatrudnionej osoby, która analizuje
za pomocą kamer to, co dzieje się
w przedszkolu. E-monitoring jest
dla rodziców i tylko dla rodziców.
Jednak aby mieć pewność, że ich
dziecku nie dzieje się nic złego,
musieliby cały czas śledzić to, co
pokazuje kamera. Rodzice są więc
tak czy inaczej skazani na wychowawcę. Jeżeli naprawdę chcą wiedzieć, co się dzieje z ich dzieckiem,

jak się zachowuje, rozwija, z kim
się bawi, muszą porozmawiać
z opiekunami i zaufać ich słowom.
Kamery nie zastąpią relacji rodzic
– wychowawca. Mogą ją jednak
utrudnić, bo ich obecność to wyraźny sygnał braku zaufania.

zumiem, że monitoring ma służyć
zaspokojeniu ciekawości rodziców, którzy w każdej chwili będąc w pracy mogą kliknąć i „podejrzeć” swoje dziecko. Pytanie,
czy to naprawdę konieczne?”.

Sylwia Chutnik z Fundacji MaMa:
„Myślę, że monitorowanie każdego kroku naszego dziecka nie
zapobiegnie problemom. Instalowane w szkołach kamery nie
wyeliminowały zagrożeń takich,
jak narkotyki czy przemoc, przeniosły się one poza obszar kontrolowany przez kamery i ochroniarza (mimo że kamery są również
w toaletach!). Przedszkola to
strefa szczególnie bezpieczna, ze
względu na restrykcyjne przepisy
oraz troskę wychowawczyń. Ro-

Jak rodzic
z wychowawcą
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się posługiwać w latach 90.,
bowiem lewicowość była w
owym czasie stratą czasu.
Niewiele można by zdziałać
odwołując się do niej.

p r o b l e m y

Jak to wpływa na współpracę rodziców z wychowawcami? „Może
powstać taka sytuacja, że wychowawca nie będzie wiedział, jak
rozmawiać o problemach dziecka,
mając świadomość, że jego opinie
mogą się różnić od opinii rodzica,
który przez cały czas go obserwuje. Może pojawić się jakiś fałsz” –
komentuje psycholożka Olga Johann w „Gazecie Wyborczej”.

p r o b l e m y

Głodnyś, boś biedny,
biednyś, boś głupi
z istniejącego w gminach zasobu
lokalowego, choćby w postaci budynków zamykanych szkół.

Co wspólnego mają ze sobą kwestie żywieniowe, edukacja i inwestycje? Otóż całkiem sporo.
Szczególnie gdy dotyczą dzieci.
W Polsce, zaliczanej do krajów
rozwiniętych, odnotowujemy stale wzrastający odsetek zagrożonych ubóstwem wśród dzieci i
młodzieży. Między r. 2008 a 2010
wzrósł on z 22% do 30%.

Warto wrócić uwagę na jeszcze
jeden szczegół. Każdego roku
z gmin wraca do budżetu centralnego ok. 10 mln zł z programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niestety nie wynika
to z faktu, że nie ma już w Polsce
głodnych i niedożywionych dzieci (w 2011 r. było ich 130 tys.), lecz
z tego, że wielu gmin nie stać na
wkład własny w wysokości 40%.

Światowy kryzys stanowi pretekst do oszczędzania na polityce społecznej i opiece. W efekcie
nie buduje się nowych żłobków
i przedszkoli oraz wprowadza
się w gminach „racjonalizację
kosztów” poprzez zamykanie
szkół, bądź w wersji łagodnej –
szkolnych kuchni i stołówek. W
tym roku planuje się likwidację
około 800 szkół w całym kraju, a w samej tylko Warszawie
zwolnienie 190 kucharek. Tłumaczy się to tym, że w wyniku
niżu demograficznego prowadzenie tych placówek nie będzie
się gminom opłacać.
W tym kontekście ciekawa będzie
opłacalność pokrywania kosztów
utrzymania nowych, wspaniałych i zapewne bardzo kreatywnych inwestycji, takich jak orliki,
świetliki czy astrobazy. Obiekty
te będą bowiem utrzymywane ze
środków własnych gmin, których
budżety są coraz bardziej okrojone. W przypadku świetlików, których budowa ma pochłonąć około
2 mld zł, koszt rocznego utrzymania jednego świetlika to 200 tys.
zł. Niezależnie od tego, jak zasadna może wydawać się potrzeba
placówek tego typu i jak bardzo
mogłyby one wpłynąć na rozwój
naszych dzieci i kształtowanie ich
świetlanej przyszłości, kontrowersyjny jest pomysł budowania nowych obiektów, bez korzystania
O skomentowanie tej wypowiedzi
poprosiłam przedszkolanki z jednego z warszawskich przedszkoli, w których są kamery. W anonimowej ankiecie prawie wszystkie
zgodziły się z tą opinią. „Na kamerze nie widać wszystkiego. Zachowania dzieci i nauczycieli są
wyrwane z kontekstu, a rodzic
zobaczy dokładnie to, co będzie
chciał zobaczyć i trudno go będzie przekonać do swoich racji, bo
skoro widział to wie. Poza tym rodzice, którzy cały czas obserwują
swoje dzieci, mają bardzo często
sami problem z odnalezieniem
się w nowej sytuacji, więc tym
trudniej się z nimi współpracuje”.
Nadopiekuńczość rodziców, podsycana przez brak zaufania i techniczne możliwości kontroli jest
żywiołem, który może zupełnie
uniemożliwić normalne funkcjonowanie przedszkola. Ale przecież e-monitoring miał ułatwiać
rodzicom odnalezienie się w tej
nowej sytuacji? Rzeczywistość nie
do końca zgadza się z tym, co mówią broszury reklamowe.
Ankieta unaoczniła skalę problemu. Wszystkie respondentki narzekały na ciągłe telefony rodziców, które zupełnie dezorganizują
pracę. Rodzice dzwonią i proszą
o więcej zabaw ruchowych bo za
dużo jest zabaw w kółeczku, o
przesunięcie leżaka tak, aby był lepiej widoczny w kamerze, o pogłaskanie synka... Rodzice dzwonią i
pytają, czy aby na pewno dziecko

Z jednej strony mamy ogromne
wydatki na inwestycje takie jak
orliki, świetliki i astrobazy. Z drugiej ciągle pogarsza się jakość
i dostępność usług edukacyjnych:
szkoły są zamykane bądź łączone w zespoły, zwiększa się liczebności klas, zamyka się szkolne
stołówki. Tendencje te wiążą się
z pokutującym przekonaniem, że
wzrost gospodarczy bezpośrednio związany z nowymi inwestycjami przyczyni się do redukcji
biedy i wykluczenia społecznego.
Protesty społeczne przeciw planom zamykania szkół pokazały, co
jest dla obywateli naprawdę ważne. Otóż ważne są sprawy zupełnie podstawowe i wydawałoby się
w XXI w. niepodważalne, takie jak
dostęp do edukacji czy możliwość
spożywania przez dzieci ciepłych
posiłków w szkołach. Likwidacja szkolnych stołówek wzbudza
zdecydowany sprzeciw rodziców,
bo to na nich przerzucane są koszty. A rosnące koszty wykluczają
z jedzenia posiłków ogromną grupę dzieci z rodzin ubogich, których rodzice nie zapłacą 8 zł za jeden obiad (catering jest nawet do
4 razy droższy niż obiad ugotowany w szkolnej stołówce).
Tymczasem outsourcing żywienia w
szkołach i zwalnianie szkolnych kucharek są coraz częstsze. Ograniczą

leży pod swoją kołderką. Rodzice
dzwonią i żądają wyjaśnień: dlaczego moje dziecko jeszcze nie śpi,
dlaczego moje dziecko wczoraj
spało po lewej stronie, a dzisiaj po
prawej? Praca, która polega na ciągłym odbieraniu telefonów i ustawianiu leżaków tak, żeby wszystkie dzieci spały w zasięgu kamer,
być może uspokaja rodziców. Wątpliwe jest jednak, żeby w tym samym czasie przedszkolanki mogły
koncentrować się na potrzebach
wszystkich dzieci i realizować z
nimi zadania wychowawcze.

Wielki Mikołaj
wszystko widzi
Czy są jakieś dobre strony emonitoringu? Kamery pomagają dzieciom przyzwyczaić się do
przedszkola: „Czasami, kiedy
dziecko płacze, tęskni za rodzicami – wówczas zachęca się dziecko, żeby pomachało do kamery.
Ponieważ mama, tata na pewno teraz też machają, przesyłają buziaki”. Czy przedszkolanki
stosują kamery jako metodę wychowawczą? Na ogół nie, ale...
pojawiła się też taka wypowiedź:
„Kamery
wykorzystuje
jako
wzmocnienie motywacji dziecka
– dając jasne komunikaty, np. Jak
wykonasz pracę do końca, mama
będzie zadowolona, jak zobaczy”.
Niegrzeczne dzieci straszy się, że
przez kamery obserwuje je św.
Mikołaj.

one dostęp do posiłku najbardziej
potrzebującym dzieciom, ponieważ pula środków na dożywianie
ubogich nie wzrasta. Myślenie w
kategoriach racjonalizacji kosztów
sprawia, że zupełnie zapominamy
o tym, że bieda dzieci to mi.n. efekt
bezrobocia i braku skonsolidowanej opieki społecznej oraz że istnieje ogromne prawdopodobieństwo,
że dzieci z rodzin ubogich, które
ze względu na trudniejsze warunki rozwoju będą miały ograniczone
możliwości zdobycia lepszego wykształcenia i wyrwania się z kręgu
biedy, odziedziczą ją po swoich rodzicach, zwiększając w przyszłości
statystyki Eurostatu i podnosząc
koszty opieki społecznej.

Od wielu lat podkreśla się wagę
edukacji w rozwoju cywilizacyjnym, zachwala się tzw. boom edukacyjny, a tymczasem wielka liczba młodych ludzi pozbawiona
jest możliwości zaspokojenia elementarnych potrzeb. Nie jest bowiem tajemnicą, że niedożywione
dziecko, którego organizmowi nie
dostarcza się niezbędnych do prawidłowego rozwoju substancji odżywczych, osiąga słabsze wyniki w
nauce, często opuszcza zajęcia lub
kończy edukację zbyt wcześnie.
Idealna byłaby sytuacja, w której
wzorem innych krajów europejskich wszystkie dzieci w szkole
wspólnie jedzą posiłki, co sprzyja budowaniu podstawowych dla
istnienia społeczeństwa obywatelskiego więzi społecznych.
Magdalena Wach działa aktywnie w ramach inicjatywy Wałbrzych Kopalnia Możliwości
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Zajęte zabawą dzieci zapominają
o obecności kamer. Są jednak ich
świadome i uczą się je wykorzystywać. Na pewnym forum internetowym znalazłam taką historię: „Przed feriami moi chłopcy
zrobili piękne dzieło – twórczość
«miód -malinka»! Chcieli się tym
pochwalić przed wszystkimi i
wynieśli do szatni. Podczas ferii pomoce robiły wielkie sprzątanie i praca najprawdopodobniej znalazła się w koszu. Jakież
było zasmucenie chłopców, gdy
po feriach odkryli, że dzieła nie
ma! Pytali kilka dni, aż wreszcie
«zapaliła im się lampka» i z wielkim zadowoleniem, iż mają taki
pomysł, przybiegli do mnie z pytaniem; «Możemy pójść do pani
dyrektor? Ona na pewno pokaże
nam kamerę z szatni i zobaczymy,
kto zabrał naszą pracę?!»”.
Pracy nie udało się odzyskać, bo
kamera w szatni była atrapą. O
tym dzieci nie wiedziały i się nie
dowiedziały. Ale nawet gdyby to
była prawdziwa kamera, dzieci
nie odzyskałby pracy. Zobaczyłby za to, jak ktoś wyrzuca ich fajową pracę do śmieci. To nie brak
profesjonalnego monitoringu zawiódł, ale niedostateczna wrażliwość personelu na potrzeby dzieci. Ta historia pokazuje coś jeszcze.
Dzieci szybko zaczynają rozumieć potencjał kamer. Możemy
to różnie oceniać. Ktoś może zauważyć, że kamery są teraz wszędzie:w szkołach, na osiedlach, w

sklepach i niech maluchy uczą się
żyć w takich realiach. Skoro sześciolatkowie potrafią korzystać z
komputera, to dlaczego mają nie
korzystać z kamer?
Tak, kamery są dziś wszędzie. Tylko czy właściwą odpowiedzią jest
trenowanie dzieci do funkcjonowania w monitorowanym świecie? Jak i kiedy wytłumaczyć maluchom, czym jest prywatność i
zaufanie, skoro przyzwyczajamy
ich od najmłodszych lat do bycia
obserwowanym, nadzorowanym?
W zeszłym roku Julia SkórzyńskaŚlusarek we współpracy z Fundacją
Panoptykon przeprowadziła badania na temat stosunku Polaków do
monitoringu. Okazało się, że większość z nas traktuje monitoring jako
wspaniały środek bez skutków
ubocznych. Trochę przypadkiem
w badaniach pojawiła się również
wypowiedź kilkuletniej obywatelki, uczennicy monitorowanej szkoły: „Mamo zjadłabym kanapkę, ale
wstydzę się, bo tutaj mogą być kamery – stwierdziła moja córka, gdy
jechałyśmy autobusem”.
Karolina Szczepaniak: anarchistka związana z nieistniejącym
już Kolektywem Czarna Emilka.
W latach 2005-2007 współorganizowała Inicjatywę Uczniowską,
na rzecz idei szkół wolnościowych. Obecnie członkini zespołu Fundacji Panoptykon, kształci
się na prawniczkę.

kach mężczyzny erodowało, dlatego dziś wiele osób
twierdzi, że żyjemy w postpatriarchalnym
świecie.
Wciąż jednak problemem
jest męska dominacja, seksizm, swego rodzaju wojna
między płciami.
AO: Dostrzegam pewien
problem z przenikaniem
patriarchatu do innych
pojęć. Kiedy myślę o patriarchacie, przychodzą
mi do głowy patriarchalne instytucje: patriarchalne państwo, patriarchalna
korporacja, armia, patriarchalna rodzina. Kobieta może przecież zajmować liczącą się pozycję
w strukturach patriarchalnych, weźmy choćby
przykład królowej Anglii
Elżbiety I żyjącej w XVI
wieku. Fakt, że kobiety
będą zajmowały wysokie
stanowiska, nie oznacza
automatycznie, że system
patriarchalny upadnie…
AS: Patriarchat był wyraźnym układem władzy. To
raczej sztywny opis niezmiennej sytuacji. Powiedziałabym, że dzisiejsza
walka o władzę ma zupełnie inny wymiar. Mężczyźni wciąż dominują w sferze
publicznej, czy jednak dalej możemy mówić o tym,
że żyjemy w patriarchacie?
Niewykluczone. W pewnym sensie patriarchat to
staromodne pojęcie i nie
jestem pewna, czy przystaje do naszych czasów.
Mężczyźni dalej rządzą
światem, jeśli ich władzę
będziemy identyfikować z
władzą państwową czy militarną, nie można tego jednak porównać z sytuacją,
kiedy ponosili wyłączną odpowiedzialność za dobrobyt i bezpieczeństwo rodziny. Męskość przeżywa dziś
kryzys, jest krucha i zmienna. Muszę jednak przyznać, że cieszy mnie to.

Cały wywiad na portalu
ww.zielonewiadomosci.pl
Prof. ANN SNITOW – amerykańska feministka, profesorka literatury i gender
studiem w New School for Social Research w
Nowym Jorku. Była jedną z założycielek grupy
New York Radical Feminists, w 1990 roku założyła Network of East West
Women, sieć skupiającą
organizacje i osoby indywidualne z Europy Środkowo-Wschodniej, która
miała budować współpracę między feministkami
z USA a feministkami z
krajów przechodzących
transformację.
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Za chlebem
AO: To musiały być niełatwe decyzje...
SU: Trzeba podkreślić, że kobiety, które uciekały przed przemocą za granicę, starały się zrobić
wszystko, by pozostać w Polsce.
Zwracały się o pomoc do różnych
instytucji, pisały listy na policję.
Najczęściej oferowano im pomoc
nieudolnie. Interwencje policji
często oznaczały... konieczność
opłacenia przez żonę mandatu
za pijackie rozróby męża. Nierzadko kończyło się na pouczeniu
agresora. Instytucje oferowały pomoc „naskórkową”. Jej pozytywny efekt ograniczał się do nazwania przemocy przemocą. Choć to
moim zdaniem i tak dużo, w sytuacji, gdy przemoc jest nadal,
zwłaszcza na wsi, ukrywana lub
uważana za mniejsze zło niż rozwód.

różniejsze sytuacje. W mediach
pokazywano skrajne przypadki.

AO: Czy czegoś nauczyliśmy się
z tej debaty?
SU: Przeanalizowałam ok. 500
artykułów prasowych, raportów
ekspertów ds. rodziny, czyli m.in.
pedagogów i polityków społecznych, zapisy stenogramów sejmowych, wypowiedzi polityków
i różnego typu lokalnych działaczy. We wszystkich jednogłośnie
tworzyło się portret migrującego
rodzica jako nieodpowiedzialnego, „chciwego” i „pazernego na
kasę”. Najwięcej negatywnych
ocen zbierają kobiety migrantki.
Ich dzieci uważa się za doświadczające eurosieroctwa z większą
intensywnością. Kobiety oskarża
się o „znieczulicę emocjonalną”,
o niemoralne motywacje, o porzucenie obowiązku reprodukcji
narodu. Twierdzi się, że dzieci
migrantek na pewno poniosą porażkę w różnych aspektach życia
w przyszłości, że na pewno same
będą tworzyć „kalekie rodziny”.
AO: Na czym opiera się takie
sądy?

SU: Bite kobiety nierzadko też
próbowały uciekać do innych
miejscowości, byle jak najdalej od
męża, jak najdalej od niewspierającej rodziny i sąsiedztwa. Ale czy
za pensję kasjerki w supermarkecie można wynająć mieszkanie
i jeszcze utrzymać samotnie kilkoro dzieci? Trudno przeżyć nawet w sytuacji, gdy nielegalnie
zajmuje się pustostan czy ruinę,
co pokazują badania Małgorzaty Maciejewskiej z Think Thanku
Feministycznego zrobione w Wałbrzychu wśród matek – pracujących biednych, które są nawet
z takich kamienic eksmitowane.
Polecam obejrzenie dokumentu „Strajk matek”. W przypadku
migracji kobiet przyczyny ekonomiczne idą ręka w rękę ze społecznymi.

SU: Zdumiewające, że takie portrety kreślono bez debaty z rodzicami i, co przerażające, bez badań
jakościowych, bo jednocześnie
podkreślano w prasie, że nie ma
badań na temat wpływu migracji
na rodziny! Po prostu odwołano
się do „jedynie słusznego” tradycyjnego modelu polskiej rodziny:
pełnej, z tradycyjnym podziałem
ról, niemobilnej. Eksperci i politycy nie interesowali się sytuacją
ekonomiczną migracyjnych rodzin. Skupili się wyłącznie – i to
też bardzo wybiórczo – na psychologicznych konsekwencjach
migracji rodziców dla dzieci. Z
początku wydawało mi się, że ta
podsycana przez media panika
moralna szybko wypali się i zamieni w rzetelną, wielowymiarową ocenę zjawiska. Niestety pojęcie „eurosierota” weszło na stałe
do obiegu instytucjonalnego, naukowego, medialnego. Wprowadzono różne programy postępowania z rodzicami migrantami w
szkołach, w efekcie dyscyplinujące migrantów, a zwłaszcza matki
do tradycyjnie rozumianej roli,
realizowanej tylko w pełnej rodzinie, w granicach państwa i domu.
Takie instruktaże zapisane zostały w szkolnych statutach.

AO: Wspomniałaś o debacie wokół „eurosieroctwa”. Jak ją oceniasz?

AO: Jak więc w świetle twoich
badań naprawdę wygląda „macierzyństwo na odległość”?

SU: Rodzina – nie tylko migracyjna, każda rodzina – potrzebuje
systemu wsparcia instytucjonalnego i mądrej polityki budżetowej. Natomiast to, co rozpętano w
sferze publicznej, było raczej dyscyplinującą nagonką na rodziców,
którzy starali się wyjść z ubóstwa,
przeżyć, znaleźć jakąkolwiek pracę, wyedukować dzieci, zapewnić im przyszłość. Kiedy migranci próbowali zapewnić rodzinie
chleb i przyszłość, zostali uznani
przez ekspertów i polityków za
patologię. Przypomnijmy, że pojęcie „eurosierot” pojawiło się po
raz pierwszy w 2007 r. Określano
tak dzieci, które mają choćby jednego rodzica na emigracji. Dzieci
te uznano za porzucone i osierocone, nawet jeśli drugi rodzic był
z nimi w domu! Wyjazdy utożsamiono z zerwaniem kontaktu,
wrzucając do jednego worka naj-

SU: Nie twierdzę, że opieka na
odległość pozostaje bez wpływu
na funkcjonowanie rodziny, na relacje matki z dziećmi, na psychikę i emocje dziecka. Trudno, by
było inaczej w kulturze, która tak
silnie wartościuje relację matkadziecko i nie dopuszcza wielości
scenariuszy opieki. Prawie każdy
z nas chciałby mieć najbliższe osoby obok siebie, ale jeśli skupiamy
się wyłącznie na sferze psychologicznej, w oderwaniu od szerszego kontekstu ekonomicznego,
instytucjonalnego, prawnego czy
społecznego, to niewiele z tego
wszystkiego zrozumiemy.

AO: Wyjazd za granicę to jedyne
wyjście?

AO: Porozmawiajmy więc o dobrych stronach emigracji...
SU: Praca matki za granicą wyciąga dzieci z biedy i ubóstwa, wspomaga lub zapewnia edukację,
możliwość zamieszkania i założe-

nia rodziny, bo migrantki jakimś
nieludzkim wysiłkiem ciułają pieniądze na kupno dzieciom mieszkania. Nierzadko pomagają dorosłym już dzieciom wyposażyć
warsztat pracy, np. kupując samochód dostawczy. Kobiety biorą tu
całkowicie na swoje barki to, co
w innych krajach rodziny dzielą
z państwem. Żywią, edukują, zapewniają mieszkania i pracę. To
są niewątpliwie pozytywne strony migracji.
AO: A wychodząc poza ekonomię?
SU: Trudno tu uogólniać, sytuacje w relacjach rodzinnych są
bardzo zróżnicowane. Coś, co w
jednej rodzinie jest doświadczane pozytywnie, w innej może być
przyczyną cierpienia. Wpływ wyjazdu zależy od historii rodziny,
relacji rodziców, społeczności, w
której rodzina funkcjonuje, więc
aby wyjaśnić ten zróżnicowany
wpływ, trzeba byłoby raczej pokazywać szersze konteksty. Najlepiej byłoby też opowiadać historie rodzin w kontekście szerszego
otoczenia instytucjonalnego, bo to
ono często decyduje o możliwości i jakości opieki na odległość.
I nierzadko z możliwości kontynuacji tej opieki zwyczajnie rodziny wyklucza. Na pewno dzieciom
jest łatwiej, kiedy społeczność lokalna, jak i pozostałe instytucje
wspierają pozytywny obraz rodziców, zamiast tworzyć wokół
wyjazdów klimat patologii. Dotyczy to zwłaszcza wytworzonego w sferze publicznej obrazu migrujących matek. Na pewno nie
przybliży nam sytuacji bezduszne zliczanie dzieciaków w szkołach przez urzędników. Takie statystyki, zwykle interpretowane
tendencyjnie, bo moralistycznie,
są krzywdzące dla dzieci i matek.
AO: Emigrantki są świadome
tego, co mówi się w kraju?
SU: Wiele osób skarżyło mi się na
ten klimat nagonki, migranci skarżyli się też m.in. na donosy wysyłane do szkół przez sąsiadów. Jak
już podkreślałam, do rozmowy o
„eurosieroctwie” nie zaproszono
rodziców. Nie mieli zatem szan-

fot. Franciszek Znamierowski

ciąg dalszy ze str. 1
SU: Ważna jest też chęć ucieczki
przed przemocą domową, alkoholizmem w rodzinie, ale także
tradycyjną mentalnością, która
nadal potępia rozwody. Wyjazd
za granicę to często jedyna możliwość uwolnienia siebie i dzieci od
bycia ofiarą przemocy ze strony
męża czy klik rodzinnych. Emigracja była jedynym racjonalnym
wyjściem, nawet jeśli wiązała się z
dramatyczną decyzją, by na czas
poszukiwania nielegalnej pracy i
nielegalnego lokum pozostawić
dzieci w Polsce pod opieką zaufanych osób.

s p o ł e c z n e

sy przedstawić swojej perspektywy, bronić swojego stanowiska,
nie uczestniczyli w wypracowywaniu programów wsparcia. To
nie była debata, tylko nagonka na
dolne klasy społeczne. Posłowie
zakwaterowani w hotelu sejmowym nie rozliczają się przecież ze
swojej mobilności i liczby godzin
spędzonych z dziećmi. Eksperci
i politycy nie pytali migrantów o
ich sytuację, za to rzucali ocenami
moralnymi, posługując się pozornie neutralnym językiem tradycyjnych nurtów psychologii i pedagogiki.
AO: Można to jakoś zmienić?
SU: Myślę, że łatwiej jest politykom i ekspertom pochylać się
nad wpływem migracji na psychikę dziecka i z takiej perspektywy
oskarżać rodziców, niż wyjaśniać
rozliczne własne zaniedbania
w polityce społecznej. Łatwiej też
szukać kozła ofiarnego w dolnych
warstwach społecznych, wśród
nielegalnie pracujących migran-

tów, którzy i tak nie będą się bronić, niż przyznać się do fikcji polityki prorodzinnej. Kiedy stykam
się z takimi pojęciami, jak „eurosieroctwo”, to myślę, że to raczej
my powinniśmy czuć się osieroceni przez państwo, które całkowicie przerzuciło na nas koszty
opieki i wychowania dzieci. Może
więc zamiast „eurosierot” wprowadźmy w obieg pojęcie „państwo-sierot”?
Sylwia Urbańska – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku
obroniła pracę doktorską „Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet”.
Jej praca uzyskała I Nagrodę w
konkursie prac doktorskich i
magisterskich dotyczących zagadnień polityki socjalnej, organizowanym przez IPiSS pod
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

fot. Franciszek Znamierowski
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„Praca może sprawiać przyjemność”
„Praca może sprawiać przyjemność”. Tak powiedział Tomasz
Sadzyński, prezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w trakcie Gali Biznesu 2011.
ŁSSE została wówczas wyróżniona jako instytucja promująca przedsiębiorczość, także
wśród młodych ludzi.
Praca i życie są ze sobą nierozdzielnie powiązane, i jeśli mowa
o przyjemnej pracy, możemy zakładać, że i życie jest jako tako
przyjemne. Załóżmy, że żyjemy
w XXI w., gdy niewolnictwo jest
jedynie niemiłym wspomnieniem
na kartach historii, zaś państwo,
w którym żyjemy, zapewnia nam
ochronę przed wykorzystywaniem nas w różnych sferach życia.
Załóżmy, że żyjemy w kraju demokratycznym, niezagrożonym
wojną, a nawet wojną domową.
Jesteśmy względnie bezpieczni.
Mamy „przeciętne” wyższe wykształcenie oraz wchodzimy na
rynek pracy mając ok. 24 lat. Możemy równie dobrze założyć, że
mamy 64 lata i przepracowałyśmy pół życia w jednej z instytucji państwowych, albo w jednym
z zakładów, chętnie niegdyś likwidowanych, pracując po 10-12
godzin dziennie w warunkach
szczególnie negatywnie wpływa-

jących na zdrowie. Wydałyśmy
na świat i wychowałyśmy przykładowo dwójkę dzieci, mamy
albo spodziewamy się wnucząt, a
z racji wieku i naszego stażu pracy mamy problemy zdrowotne.
Albo załóżmy, że mamy lat 19 i
niedawno napisaną maturę...
W niektórych krajach, także i w
Polsce, rząd zechciał zadbać o naszą przyszłość. Zdając sobie sprawę, iż praca wpływa na nasze
życie, rząd postanowił zapewnić
dziesiątki tysięcy nowych miejsc
pracy. Jak to zrobił? W 1994 r.
na mocy ustawy wyodrębniono część terytorium państwa, na
której możliwe jest prowadzenie
działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach (m.in.
zwolnienia podatkowe). Tą „ziemią obiecaną” przedsiębiorczości
są Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Lista przyjemności, jakie może
zapewnić praca w takich miejscach, obejmuje m.in.: wynagrodzenie 8 zł brutto za godzinę (czasami nawet 6 zł brutto), umowę
zlecenie na miesiąc, zatrudnienie
przez agencję pracy tymczasowej, obchodzenie przepisów prawa pracy poprzez przekazywanie
zatrudnionych pomiędzy agencjami, nieprzestrzeganie BHP, niepewność pracy oraz wynagrodzenia, „pracę na telefon”.
Wyobraźcie sobie teraz, że dojazd
do pracy oznacza godzinną podróż autobusem w miejsce, z którego w nocy można wydostać się
tylko taksówką (chyba, że macie
własny samochód) albo pieszo.
Że w autobusie jesteście ściśnięci

Mniej pielęgniarek,
więcej biurokracji,
tyle samo pieniędzy
Jakich zmian potrzeba pilnie
w polskim systemie służby
zdrowia? Rozmawiamy o tym
z IWONĄ BORCHULSKĄ, przewodniczącą Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
„Zielone Wiadomości”: Środowisko pielęgniarek od lat wskazuje
na problemy takie jak zbyt niskie
zarobki czy niedostateczna liczba
pielęgniarek... Czy w ostatnim czasie coś się zmieniło? Jak na pracę
pielęgniarek wpłynął zeszłoroczny pakiet ustaw zdrowotnych?
Iwona Borchulska:
Zmieniło się ale
niestety na gorsze.
Pielęgniarki mają
coraz więcej pracy,
jest ich coraz mniej
na oddziałach, jest coraz więcej
dokumentacji do wypełnienia,
chorzy w cięższych stanach, a
wynagrodzenie od lat niezmiennie niskie.
ZW: W związku z ustawą o działalności medycznej pielęgniarki
wyrażały obawy, że spowoduje
to przymuszanie do przechodzenia na kontrakty. Czy te obawy
się potwierdziły?
IB: Zapisy ustawy są wykorzystywane na niekorzyść pielęgniarek.
Z kraju mamy coraz więcej sygnałów, że gdy kończy się umowa na
czas określony, pozostaje wybór:

kontrakt albo dziękujemy. Pracodawcom to się opłaca, nam nie, ale
ze strachu przed utratą pracy pielęgniarki się na to godzą. OZZPiP
złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego zapisu z Konstytucją. Mam nadzieję, że Trybunał
przyzna nam rację w tej sprawie.

jak sardynki w puszce. Że dopiero na miejscu dowiecie się czy i z
kim będziecie dziś pracować oraz
co będziecie robić w trakcie ośmiu
godzin pracy z dwudziestominutową przerwą. Wiecie natomiast
dobrze, że przydadzą wam się
plastry na powstałe odciski na
dłoniach, albo najlepiej cała podręczna apteczka, ponieważ zakład
pracy, w której pracujecie (oprócz
was około 200 innych osób), nie
zaopatrzył się w takie właśnie
„urządzenia”.
Zanim jednak dotrzecie do zakładu, macie świadomość tego, że
może wyprawa może okazać się
daremna. Jeśli nie będzie was na liście, nie zostaniecie dopuszczeni do
pracy i będziecie musieli wrócić do
domu. Dlatego od całkowitego wynagrodzenia, jakie przewidujecie
na koniec miesiąca, będziecie musieli odjąć te dni, w których nie będziecie pracować. Ale jest i rozwiązanie! Możecie zamiast kupować
jedzenie, zapłacić czynsz. Albo nie
zapłacić rachunku za prąd, ale za to
kupić jedzenie. A jeśli na utrzymaniu, macie jeszcze jakieś inne osoby,
no to macie problem. Zanim znajdziecie się w miejscu pracy, musicie wystać swoje w różnych kolejkach, ponieważ nie macie na stałe
przydzielonych wymaganych przy
pracy akcesoriów, takich jak identyfikator, obuwie ochronne, klucz
do szafki, rękawice ochronne. Jesteście w końcu tylko „tymczasowi”!
Cały czas musicie mierzyć się z panującym w zakładzie stereotypem
na wasz temat (nieroby, z ulicy, nic
nie umiecie itp.). A skąd inni ludzie
wiedzą, jakie umowy podpisaliZW: Jak ocenia Pani rządowe
plany reformy emerytalnej, w
tym zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
IB: Zrównanie wieku narzuca
nam dyrektywa UE, jeśli się nie
mylę. Nie rozumiem tylko, dlaczego mamy przedłużać wiek do
67 lat. Dane demograficzne nie
są tu przekonujący argumentem.
Rzeczywiście żyjemy dłużej niż
kiedyś, ale wciąż krócej niż stara Europa. To dlaczego wydłużać
wiek emerytalny tak drastycznie?
Jeżeli przedłuży się wiek pielęgniarkom i położnym, to efekt będzie taki, że z budżetu państwa
zapłacimy im dużo więcej za renty chorobowe, Ponadto reforma

ZW: Inny problem to brak dostatecznej liczby chętnych do kształcenia się w zawodzie pielęgniarki
i exodus pielęgniarek za granicę.
Czy jest szansa na poprawę sytuacji? Co trzeba zrobić, żeby szeregi pielęgniarek się nie kurczyły?
IB: Sytuacji już się nie uratuje.
Mamy ogromny problem, średnia
wieku pielęgniarek i położnych jest
u nas najwyższa w Europie. Możliwe jednak, że jeśli zawód pielęgniarki zostanie uznany za zawód zamawiany, to spowoduje to przypływ
nowej kadry... Konieczne jest podniesienie wynagrodzeń. Wysiłek w
kształceniu (studia licencjackie to
4815 godzin zajęć w 6 semestrach)
nie przekłada się na wynagrodzenie i prestiż społeczny. Problemem
jest też odpływ pielęgniarek za granicę. Nie tylko młodzież, ale także
doświadczone pielęgniarki i położne podejmują decyzję o wyjeździe
coraz częściej i odważniej. Szczególnie w województwach przygranicznych, gdzie korzysta się z pośrednictwa firm, które werbują kadrę już
na etapie kształcenia.

fot. Beata Nowak

Judyta
Śmiałek

ście? Otóż macie na sobie koszulki
poszczególnych agencji, za których
pośrednictwem jesteście zatrudnieni, łatwo was dojrzeć i łatwo
was ocenić. Ale i na to jest sposób!
Możecie bardzo dobrze pracować
i wtedy mogą wam zaproponować umowę na stałe – zatrudnienie
przez zakład pracy! Z tym, że jeśli
już się zdecydujecie przejść na stosunkowo bezpieczniejsze warunki
zatrudnienia, stracicie możliwość
bezpłatnego dojazdu do zakładu.
Bez względu na to, czy pracujecie
w nocy czy w dzień, w święta, w
dni wolne bądź niewolne od pracy,
czy wyrabiacie nadgodziny itd. itp.
– nie wpływa to na wysokość waszego wynagrodzenia, ponieważ
macie umowę zlecenie. Stawki za
pracę w nocy są owszem wyższe,
jednak tylko dla pracowników i
pracownic stałych.
W ciągu ośmiu godzin jesteście
pod bacznym nadzorem kamer i
ochrony (wyjątek stanowią toalety). Nie możecie także opuszczać
hali. Każde nieusprawiedliwione
wyjście może skutkować zwolnieniem. Nie możecie mieć przy sobie
telefonów, nie możecie zdejmować
okularów, nie możecie rozmawiać
(chyba że „rączki pracują”). Możecie w czasie dwudziestominutowej przerwy zjeść ciepły niedrogi
posiłek – na stojąco, bo w trakcie
przerwy często brakuje miejsc na
stołówce. Możecie także na stojąco
pracować, bo nie ma wystarczającej liczby krzeseł. Gdy opuszczacie zakład, ochrona musi każdego
i każdą z was dokładnie przeszukać. I tak samo następnego dnia, i
następnego, i...

Czymże jest więc przyjemna praca? Pan Sadzyński wprawił mnie
w niemałą konsternację! Chyba
że mówimy o pracy inwestora,
który prowadzi działalność na
preferencyjnych warunkach. A
pracowników i pracownice także zatrudnia na opisanych wyżej preferencyjnych warunkach.
Wtedy, owszem, można mówić o
przyjemnej pracy! Ale może zaczniemy mówić o pracownikach i
pracownicach, a także o zleceniobiorcach i zleceniobiorczyniach?
I o prężnie rozwijających się podstrefach wyzysku? Powiem więcej: kiedy przestaniemy żyć kosztem życia innych ludzi?
Judyta Śmiałek – doktorantka
w Katedrze Socjologii Polityki i
Moralności UŁ, członkini nieformalnej grupy Łódź Gender organizującej łódzką Manifę oraz
członkini zespołu Think Tanku
Feministycznego.
Tekst powstał na podstawie obserwacji uczestniczącej w jednym z zakładów w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
latach 2010–2012 w ramach projektu Think Tanku Feministycznego „Kobiety i prawa człowieka
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce”. Zakład prowadzi stałą rekrutację pracowników i pracownic tymczasowych,
nie uwzględniając potrzeb z zakresu organizacji pracy osób tam
zatrudnionych. Dopiero niedawno podjęto w nim próbę założenia związku zawodowego. Jednak nawet powstanie takiego
związku nie będzie miało wpływu na sytuację pracowników i
pracownic zatrudnionych przez
agencje pracy tymczasowej.

emerytalna nie ma sensu bez rzetelnej polityki społecznej i rodzinnej, bez likwidacji umów śmieciowych i wprowadzenia rzetelnego
prawa pracy.

dzo długo. Koleżanki w Łodzi są
wielkie, bo przetrzymały tę próbę
czasu. Nie są jedyne, dużo takich
spraw wygrywamy i będzie ich
jeszcze więcej.

ZW: Niedawno sąd nakazał przywrócenie do pracy zwolnionych
bezprawnie pielęgniarek ze szpitala im. Barlickiego w Łodzi, zasądził też zapłatę zaległych wynagrodzeń. Czy jest nadzieja, że
walka pielęgniarek o swoje prawa zacznie przynosić owoce?

ZW: Gdyby miała pani wymienić trzy rzeczy, które natychmiast
zmieniłaby w polskim systemie
ochrony zdrowia, byłyby to...?

IB: Jeśli pielęgniarki i położne
będą w podobnych sytuacjach
konsekwentnie walczyć o swoje
prawa, to i efekty będą. Niestety czasami nie idzie się do sądu,
bo sprawy sądowe trwają bar-

IB: Przede wszystkim wycofanie ustawy o działalności leczniczej, w przeciwnym razie przyniesie ona jeszcze wiele krzywdy.
Po drugie zwiększenie nadzoru
właścicielskiego w placówkach
ochrony zdrowia przez władze
publiczne. A po trzecie zapisanie
wysokich sankcji za nieprzestrzeganie prawa w ochronie zdrowia.
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Pogarda to narzędzie
kontroli i wyzysku

Z HANNĄ MONGARD, pracującą od 20 lat jako streetworkerka w holenderskich programach
profilaktyki AIDS, aktywistką projektu Fair Work przeciwdziałającym handlowi ludźmi, rozmawia korespondentka „Zielonych Wiadomości” w Holandii, Małgorzata Znamierowska.
Małgorzata Znamierowska: Co to
jest prostytucja?
Hanna Mongard: To jest świadczenie usług seksualnych za opłatą. Różne są sposoby płacenia za te
usługi: to mogą być pieniądze, ale
także sponsoring, pomoc w uzyskaniu innych korzyści, np. pracy,
mieszkania, względów, zdobycia
pozycji etc. Można tez sobie w ten
sposób „kupić” zabezpieczenie
materialne w małżeństwie czy
zwykły święty spokój.
MZ: ...mówisz, że prostytucja
to świadczenie usług za opłatą,
a więc praca, jak każda inna…
HM: Nie, ja tylko mówię, ze to praca. Ale nie taka jak każda inna.
MZ: A dlaczego inna?
HM: Bo jest obciążona wielkim
stygmatem. Kobieta uprawiająca prostytucję jest napiętnowana,
wykluczona z „normalnego” społeczeństwa.
MZ: To jak najlepiej nazywać
prostytutkę?
HM: Właściwym określeniem osoby świadczącej usługi seksualne
jest sexworker. Angielska nazwa
jest dobra bo kładzie nacisk na prace, a nie na ocenę moralną. Obecnie
prostytucja jest zjawiskiem zupełnie innym niż jeszcze kilkanaście
lat temu. W obecnych czasach w
większości państw na świecie prostytutkami są głównie cudzoziemki. To jest taka migracja za pracą: Mołdawianki jadą na Ukrainę,
Ukrainki do Polski, Polki do Holandii albo Niemiec, ale też: Rosjanki
do Japonii, albo Chinki z kontynentu do Hong Kongu. Większość tych
kobiet nie pracowała w prostytucji
w swoim kraju.
MZ: A więc – praca... A nie handel ludźmi?
HM: Zdarzają się i przypadki handlu ludźmi. Jednak w większości
przypadków kobieta wie, do jakiej
pracy wyjeżdża, nie wie tylko, w jakich warunkach będzie pracować,
nie wie, ze będzie pod stałą kontrolą, że raptem handlarz może zażądać od niej więcej pieniędzy, nie wie,
że jak zacznie protestować, to alfons
będzie ją szantażował. Te sytuacje
braku wolności wyboru można już
traktować jak handel ludźmi.

fot. Franciszek Znamierowski

MZ: To znaczy, że wbrew utartym
opiniom, taka kobieta nie jest
przymuszana? Wolałabym w to
wierzyć...

HM: Ona – bo mówię na razie
o kobiecej prostytucji – najczęściej
nie jest przymuszana fizycznie,
nie jest zamykana, czy przykuta
kajdanami, chociaż oczywiście takie sytuacje się zdarzają. Ona jest
po prostu zmuszona ekonomicznie. Bardzo często to są matki, które utrzymują w ten sposób dzieci
w swoim kraju, bo inna stosunkowo dobrze płatna praca jest trudno
dostępna. W ostatnich kilkudziesięciu latach zmienił się w ogóle
model migracji zarobkowej, dawniej byli to mężczyźni, którzy wyjeżdżali za chlebem. On słał pieniądze do kraju, ona czekała na niego
z dziećmi w domu. Teraz często to
kobieta wyjeżdża, zostawia dzieci
pod czyjąś opieką i zarabia.
MZ: Zarabia, ale zostawiła dzieci, więc także czuje się złą matką. Więc chce ten czas bez dzieci
skrócić i to też jest często powód
podejmowania akurat tej pracy,
bo tu jest szybszy zarobek.
HM: Tak, w prostytucji są nadal
szybsze pieniądze, mimo że na
przykład w Holandii usługi prostytutek w ostatnich latach potaniały relatywnie o 60 procent.
MZ: Czy każda kobieta, która znajdzie się w złej lub beznadziejnej sytuacji finansowej
może zostać prostytutką?
HM: Nie wiem czy każda, pewnie nie. Tak, jak chyba nie każdy
mężczyzna może zostać klientem.
Albo alfonsem. Poza tym nie każda prostytutka miała beznadziejną
sytuację finansową. Czasami chodzi nie o jedzenie dla dzieci, ale o
adidasy albo czerwony samochód
sportowy. Ale generalnie kobiety,
to duży obszar biedy plus olbrzymia odpowiedzialność za utrzymanie rodziny.
MZ: Mówisz o odpowiedzialności kobiet, a w kontekście prostytucji mówi się najczęściej o „kurwieniu się”...
HM: Bo to jest taki stygmat, który ciąży nad kobietami. To chyba
zaczęło się od Inkwizycji, chociaż
prostytucja istniała od zawsze i w
każdej kulturze... Według utartych
pojęć (często tez wspieranych pseudonaukowymi teoriami) prostytutka to osoba niemoralna, upadla,
szukająca łatwego życia, lub – odwrotnie – ofiara wykorzystywania
seksualnego (co również jest stygmatyzujące). Za określeniem „kurwa” kryje się społeczna pogarda
dla prostytutki. A społeczna po-

garda jest skutecznym instrumentem wyzysku: wzgardzonych wykorzystuje się łatwiej. Ja chcę zdjąć
z nich to odium, że są tymi kurwami albo ofiarami. To są osoby, które
chcą polepszyć swoje życie i mają
prawo robić to w ten sposób, skoro
w istniejących warunkach nie ma
innych realnego wyboru.
MZ: Fakt wcześniejszego wykorzystania seksualnego powiększa
predyspozycje do wykonywania
tego zawodu?
HM: Badania socjologiczne tego nie
potwierdzają. Wśród prostytutek
jest mniej więcej tyle samo ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, co np. wśród sekretarek.
MZ: Od wielu lat pracujesz na
rzecz środowiska prostytutek jako
wolontariuszka, streetworkerka.
Na czym polega twoja praca z prostytutkami? Co chcesz osiągnąć?
HM: Pracuję w ramach programu
profilaktyki HIV i chorób przenoszonych droga płciową. Nie jest
moim zadaniem namówienie kobiet do porzucenia tego zawodu.
Moja rola, to pokazać kobiecie, jak
może kontrolować swoja prace tak,
żeby była bezpieczna. Chodzi tu o
umiejętność prawidłowego stosowania prezerwatywy, o poznanie
technik w pracy i o wyrobienie w
sobie asertywności wobec klienta
czy handlarza. Udzielam informacji na temat produktów używanych
w prostytucji, podaje adres kliniki,
gdzie może się przebadać, jeżeli cos
się stanie (na przykład pęknie kondom). Mogę tez pójść z prostytutką na policje albo skontaktować ją
z odpowiednia organizacja – jeżeli ona tego chce. W mieście, gdzie
pracuję, często korzystam z pomocy właścicieli lokali, bo często kobiety z wielu przyczyn obawiają się
kontaktu z policją.
MZ: Nie mogłabyś pomagać kobietom w krajach, gdzie prostytucja jest nielegalna.
HM: W takich krajach sytuacja
prostytutek jest bardzo zła, czasami tragiczna, właśnie wtedy prostytutki najłatwiej stają się ofiarami handlu ludźmi, są ukrywane,
bo boi się każdy: i ona, i klient.
I nie można jej pomóc, bo nie można do niej dotrzeć. Tak stało się w
Szwecji, po wprowadzeniu prawa
kryminalizującego klienta, co spowodowało, ze prostytucja zeszła
do podziemia, co zresztą wcale nie
zmniejszyło skali tego zjawiska.
MZ: Rządom powinno zależeć na
legalizacji prostytucji, prawda?
Tyle, że rządzi tak fałszywa moralność.
HM: Tak, teraz taka neomoralistyczna tendencja przyszła z USA.
Wcześniej Ameryka wspomagała
wiele projektów przeciwko HIV
ale przed paru laty weszło prawo wymagające, żeby organizacje
działające w ramach tych programów podpisały deklaracje, ze nie
będą otrzymanych Śródków używać na profilaktykę HIV w środowisku prostytutek. Tak więc mnóstwo projektów przestało istnieć.
MZ: Nie rozumiem, jaki jest zamierzony cel takich ograniczeń.
Czy im chodzi o ograniczenie w
ten sposób samego zjawiska prostytucji?

fot. Daniel Kempisty
HM: Prostytucji nie da się tak
ograniczyć: zawsze będzie klient,
który chce płatnego seksu i zawsze
będzie osoba, która te usługi mu
zaofiaruje. Ale można to zjawisko
ucywilizować: na świecie jest wiele organizacji prostytutek. Walczą
one o prawo kobiety do samostanowienia, u uznanie prostytucji
jako pracy, o umożliwienie prostytutkom dostępu do opieki zdrowotnej, o prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, o dostęp do
ochrony policji itp.
MZ: Czyli te organizacje walczą
o podstawowe prawa, takie, jakie
ma np. sekretarka. Tak?
HM: Tak, o prawa człowieka, czy
prawa pracownicze, które dla innych są przyznawane automatycznie, prostytutki muszą walczyć.
Dlaczego? Myślę, ze powodem jest
podwójna moralność. Cały świat
wie lepiej, ze dana kobieta nie chce
albo nie powinna być prostytutką.
MZ: W Holandi legalnie pracujące prostytutki muszą jednak dzielić się zyskami. Dlaczego?
HM: Zdarza się to bardzo często, ze
prostytutka musi dzielić się zyskami. Ale trzeba rozgraniczyć pojęcie
alfonsa od właściciela seksbiznesu
(mówię tu o sytuacji w Holandii):
właściciel okna czy seks-klubu to
nie jest jej alfons: ona wynajmuje
od niego za opłatą lokal do pracy,
ma z nim umowę o wynajem i on
się nie wtrąca do jej pracy. On ma
licencje z gminy na prowadzenie
tego biznesu i musi stosować się
do przepisów, nałożonych przez
gminę – inaczej licencja będzie odebrana. On ma zysk z wynajmu lokalu ale nie ma wpływu na jej sferę
zawodowa.
MZ: Holendrzy to po prostu pragmatyczny naród. W Polsce prostytutki są wszędzie – przy drogach,
na parkingach no i oczywiście w
tzw. agencjach towarzyskich
H.M: Ta nazwa zresztą chyba najlepiej świadczy o polskiej hipokryzji. Tak się dzieje, bo w Polsce to jest
prawnie nieuregulowane. W Holandii jest licencja, są określone miejsca,
gdzie prostytutki mogą pracować.
Państwo holenderskie zapewnia
też dostęp do służby zdrowia, ale
kobieta ma prawo wyboru. Nie ma
przymusu korzystania z badań.
MZ: Powiedz mi, kto jeszcze,
oprócz samej prostytutki, zarabia
na prostytucji.
HM: No, przede wszystkim alfons
albo precyzyjniej: handlarz. Oczywiście właściciel lokalu, jak również właściciel mieszkania, w którym ona mieszka. No i państwo,
bo prostytutka musi płacić podatki – holenderski urząd podatkowy jest bardzo skrzętny w zbieraniu tych podatków.
MZ: Nawet w tej racjonalnej Holandii nie ma biur pośrednictwa
pracy dla sexworkerów.
HM: Nie, bo kobiety często nie

identyfikują się z tym zawodem,
jest to dla nich praca tymczasowa, a nie powołanie, czy praca na
resztę życia... Rozsądna prostytutka która traktuje swoje zajęcie
jako pracę, oddziela sferę prywatną od sfery zawodowej, zachowuje poczucie własnej wartości.
MZ: Jakie są kobiety, które spotykasz?
HM: Te, które do Holandii przyjeżdżają do pracy w prostytucji,
często pracowały wcześniej w rożnych zawodach; są nauczycielki,
pielęgniarki, spotkałam również
psycholożkę, dentystkę. One chcą
polepszyć swoje życie, w tym momencie ich życia to jest jedyna dla
nich alternatywa.
MZ: Mówimy dotychczas o kobietach sexworkerach, porozmawiajmy o mężczyznach
HM: Zazwyczaj jak mówi się o
osobach świadczących usługi seksualne, to mówi się o prostytucji
kobiecej ale zapomina się ze zawód ten uprawiają tez mężczyźni: wykonują usługi dla gejów (są
albo gejami, albo hetero), są tez
tzw. żigolo (zazwyczaj młodzi faceci, którzy wykonują usługi dla
starszych kobiet).
MZ: Powiedz mi jeszcze o klientach
HM: Rzadko mówi się o klientach,
a tymczasem klientem prostytutki w zasadzie może być każdy.
Wbrew powszechnym wyobrażeniom klientami nie są sfrustrowani dewianci ani osoby z marginesu społecznego. Według różnych
badań ok. 40 procent mężczyzn
przyznaje się, że miało doświadczenia z prostytutkami. W Polsce
od wielu lat obserwuje się większe półoficjalne przyzwolenie na
korzystanie z usług seksualnych
Kiedyś grupa biznesmenów po
zawarciu kontraktu udawała się
zazwyczaj do restauracji, teraz
bardzo często idzie do agencji towarzyskiej. Z kolei w Holandii
dużą grupę klientów stanowią osoby o wyznaniu islamskim. W ich
kulturze istnieje duże przyzwolenie na korzystanie z usług prostytutek, głownie z tego względu, ze
młodzi mężczyźni nie maja dostępu do młodych kobiet, które musza strzec swego dziewictwa. Poza
tym uważa się, ze seks z żoną ma
na celu prokreację, podczas gdy z
prostytutką jest on dla relaksującego baraszkowania.
MZ: Aha, to zna każda kobieta:
„żona mnie nie rozumie”. Idą się
wyżalić?
HM: W każdym razie idą nie tylko po seks. Idą, żeby się wyżalić,
wygadać, poprzechwalać... Prostytutka musi być pracownikiem
socjalnym, psychologiem, doradcą
finansowym… Mogę wymieniać
dalej. W ogóle każdy pojedynczy
człowiek: prostytutka czy klient,
alfons, czy streetworker, to osobna
historia...
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Z malarką ELŻBIETĄ HOŁOWEŃKO
o oczyszczającej mocy twórczości
rozmawia Wojciech Kłosowski
Wojciech Kłosowski: Gdzieś z antyku
greckiego wywodzi się taka koncepcja twórczości, według której ekspresja
twórcza służy oczyszczeniu duszy, przeżyciu katharsis. Potem w ciągu wieków
mówiono raczej, że sztuka nie ma żadnych „zadań usługowych” wobec człowieka: ma go co najwyżej onieśmielać
doskonałością, ale nie leczyć, czy pocieszać. Ale – twórca jest człowiekiem i jeśli przeżywa ludzkie cierpienia, to siłą
rzeczy poprzez twórczość będzie próbował dokonać owego katharsis…
Elżbieta Hołoweńko: …najczęściej bezwiednie, sam nie zdając sobie sprawy
z tego, że malując – tak naprawdę robi
sam sobie terapię.
WK: Być może w ogóle nie da się inaczej. A jak to było z tobą?
EH: W moim przypadku to był absolutnie świadomy wybór: chciałam dokonać
czyszczenia. Chciałam oczyścić się z tego
co nagromadziło się we mnie. Uważałam,
że to mi pomoże. I dobrze się złożyło, że
akurat miałam możliwość namalowania
tych obrazów. My, twórcy, bardzo rzadko
mamy luksus malowani tylko tego, co jest
w nas, sztuki dla sztuki, najczęściej trzeba
po prostu zarabiać. W tym wypadku było
tak, że koleżanka po prostu sfinansowała mi możliwość pracy nad cyklem. Pracowałam ostro przez dwa miesiące i tak
powstały te obrazy. Potrzebowałam ich
i okazały się skuteczną autoterapią.
WK: Jak to jest? Czy malując tak osobiste obrazy starasz się, żeby one były czytelne dla widza, czy wystarczy, jeśli są
czytelne dla ciebie, a dla widza mogą pozostać częściową zagadką? Rozmawiasz
z widzem, czy raczej z sobą samą?

całość rozmowy – wkrótce
na zielonewiadomości.pl

EH: Przede wszystkim rozmawiam
w nich sama ze sobą. Biorę pod uwagę, że
dla części widzów mogą być nieczytelne,
ale Ale oczywiście dla bardzo wielu osób
te obrazy są czytelne i poruszające. Tyle
że są prawie zawsze odbierane przez pryzmat własnych doświadczeń osoby, która na nie patrzy. Nie każdy wie, co oznaczają cytaty na poszczególnych obrazach,
ale niektórzy reagują bardzo mocno. Zazwyczaj to te osoby, które przeszły przez
coś podobnego. Dziewczyny – zdarza się
– płaczą, przeżywają te obrazy niemal
tak, jak ja sama podczas malowania. Natomiast jest tu jeden obraz, ten z cytatem:
„Nie po to kończyłem wyższe studia,
żeby sypać cukier do cukierniczki” (to
dosłowny cytat z mojego eks-małżonka);
otóż mój znajomy, były wieloletni alkoholik, od dawna już trzeźwy, który prowadzi w radio audycję dla osób mających
problem alkoholowy, kiedy zobaczył ten
obraz na wystawie, stanął przed nim i zaczął się gorzko śmiać: „No, kurwa, całkiem jak bym słyszał samego siebie, kiedy jeszcze piłem!”. Czyli te obrazy mogą
poruszyć bardzo rożne struny.
WK: Możliwe, że najbardziej poruszeni są ci, którzy odnoszą je do własnych
przeżyć. Ale ja odbieram je jako uniwersalne. Przecież ten atleta w lamparciej skórze, który nie raczy napełnić cukiernicy...
EH: Trochę go tu ośmieszyłam. Ale dla
równowagi dałam mu tę złotą ramę.
WK: Nie sądzę, żebyś to ty go ośmieszyła. Jakie kto mądrości wygłasza, tak
będzie namalowany. Czy on widział
w ogóle te obrazy?
EH. Nie był specjalnie zainteresowany.
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Tworzyć z samego siebie...
ART BRUT to sztuka szczera aż do brutalności,
a zarazem nieskończenie delikatna w swym
całkowitym obnażeniu. Jest tworzona w miejscach
odosobnienia przez ludzi nieznanych środowiskom
artystycznym. Ta sztuka nie zawdzięcza niczego
żadnym szablonom artystycznym i kulturalnym,
żadnej edukacji „wpajającej wzorce” i „kształtującej
kompetencję kulturalną”. To sztuka wyszarpnięta
z trzewi, zaczerpnięta z głębi człowieczeństwa.
O sztuce nurtu brut pisze Wojciech Kłosowski
Gdy się ogląda płocką kolekcję
art brut, zgromadzoną w ciągu lat
działalności ludzi zrzeszonych w
stowarzyszeniu OTO JA, bardzo
szybko przestaje się poszukiwać
precyzyjnych definicji, a zaczyna
się czuć oczywistość, która definiowania nie wymaga.

Beata Jaszszak, szefowa stowarzyszenia, kuratorka pracująca od
lat z twórcami tego nurtu, na pytanie, czym jest art brut, mówi:
Pierwsze skojarzenie: MOCNA
sztuka. Dosłowne tłumaczenie
z francuskiego brzmiałoby: sztuka
surowa, nieokrzesana. I wszystko
co za tym idzie: nieuładzona przez
kontekst społeczny i konwencje artystyczne. To sztuka tworzona z samego siebie, z trzewi, z pnia. I przez
to – najbardziej szczera.
Rzeczywiście, nie sposób tego nie
odczuć: twórcy art brut odsłaniają przed nami nie tyle swój talent,
czy swoją wizję artystyczną, co –
swoje człowieczeństwo; człowieczeństwo w całej jego delikatności
i zarazem poruszającej sile. A na
człowieczeństwo da się odpowiedzieć tylko własnym człowieczeństwem: odsłonić się jako widz i
odbierać tę sztukę całym sobą, nie
siląc się na krytyczne analizy.
Jednak definicja też jest potrzebna. W maju 2009 r., podczas konferencji L’Art Brut. Est-il le même
partout? / Czy wszędzie znaczy to
samo?, która miała miejsce w płockiej Galerii OTO JA, próbował
taką definicję sformułować prof.
Alain Bouillet z Francji, jeden z
europejskich specjalistów w dziedzinie art brut, sięgając do wcześniejszej definicji Jeana Bubuffeta.
Oddajmy mu głos...
Mimo, że Dubuffet uważał, że art
brut to po prostu art brut i wszyscy
wiedzą o co chodzi, to zapewniam
Państwa po 20 latach kuratorskiej
opieki nad wystawami tego nurtu, konferencji, dyskusji oraz mojej
własnej pracy pedagogicznej że jest
wręcz odwrotnie. Nikt nie wie o co
chodzi. Stąd, aby uniknąć dalszych
pomyłek, należy sprecyzować definicję. I nie jest to wyłącznie kwestia
wyznaczania granic i tworzenia podziałów, ale również potrzeba zrozumienia.
[...] Wytwory te wynikają (1) z wyobraźni - w takim sensie, w jakim
przeciwstawia się ona reprodukcji i akademizmowi - i (2) z „siebie samych” – nie zawdzięczając
czegokolwiek jakiemuś nauczaniu
lub modelowi pochodzącemu od innej osoby; pochodzą „z własnych
pokładów” twórcy na bazie „jego

własnych impulsów”. Ponadto (3)
nie zawdzięczają niczego żadnym
szablonom artystycznym i kulturalnym oraz (4) są tworzone przez
osoby nieznane, obce środowiskom
artystycznym. Osoby te, powinny (5) być nieskażone jakąkolwiek
edukacją artystyczną lub kulturą
intelektualną, ponieważ wg J. Dubuffeta zakłócają one wszelką spontaniczność i autentyzm prac.
Twórcy art brut, to osoby żyjące
w odosobnieniu: pensjonariusze
Domów Pomocy Społecznej, pacjenci szpitali i zakładów psychiatrycznych, więźniowie. Być może
odosobnienie jest specyficznym
środowiskiem, w którym można tworzyć sztukę tak skupioną i
introwertyczną, ale możliwa jest
i inna hipoteza: może będąc artystą o takiej wrażliwości twórczej, o takiej potrzebie szczerego
odsłaniania siebie, nieuchronnie
ląduje się w odosobnieniu? Może
społeczeństwo wypycha owych
wrażliwców na swoje obrzeża,
zaniepokojone i zakłopotane ich
ekspresją? Woli zamykać ich w zakładach, szpitalach, więzieniach,
słowem: w miejscach odosobnienia, robi to od wieków. „Niechaj
tam pędzą swój żywot marny,
jako chcą, z dala od domów ludzi
pobożnych”, pisał w XIV w. Jakub ze Sienny, żądając wygnania
precz poza miejski mur „hultajstwa wszetecznego”: trędowatych
i... artystów.
Właściwie historię art brut można zacząć opowiadać sytuując jej
korzenie gdzieś w europejskim
średniowieczu, gdy ówczesne
społeczeństwo miejskie odkryło
sposób radzenia sobie z „innością”: „innych” należało umieścić
w odosobnieniu. Przytułki i azyle powstające w miastach i przy
klasztorach, to światlejsza forma
tego procederu; powszechniejszą zaś było po prostu wygnanie
„inności” na margines, w ciemne
zaułki czy poza obręb murów. Pozbywanie się „innych” to bodajże
specyfika społeczności miejskich;
w społecznościach wiejskich przez
wieki, aż niemal do lat ostatnich,
znajdowali swoje miejsce różnoracy odmieńcy, wiejscy głupkowie,
pomyleńcy. Trochę może wyśmiewani, ale częściej otoczeni ciepła
tolerancją, czasem z domieszką
nabożnego lęku przed tajemnicą
Inności. Inaczej w miastach: tu Innego bezceremonialnie wyganiano, lub zamykano. Inność miała
pozostawać w odosobnieniu. Tak
ukształtował się bodaj świat społeczny, w którym powstało miejsce na sztukę brut.
Sama sztuka nurtu brut została
zauważona jako zjawisko w XVIII
wieku. Wówczas zaczęto patrzeć
na pacjentów psychiatrycznych
jak na ludzi, których świat wewnętrzny nie jest być może chorym bezładem, ale – bogactwem ,
tyle, że nie zawsze możliwym do

pojęcia przez nas. Dostrzeżono
podobieństwo między szaleństwem a sztuką i twórczością.
Cytowany już Jean Dubuffet
uważał, że każdy człowiek posiada potencjał twórczy, który
może zostać rozbudzony:
„Jestem przekonany, że każda
istota ludzka z ogromnymi pokładami twórczymi i różnymi stanami psychicznymi jest wartością
samą w sobie, najwyższą z moż-

liwych, zdolną do działań artystycznych, tworzenia wspaniałych dzieł,
jeśli przypadkowy zbieg okoliczności, warunków zewnętrznych zostanie spełniony, w taki sposób, że konkretna osoba podejmie prace w tym
kierunku/ w kierunku tworzenia.
(...) Moim zdaniem, ludzie tacy jak
Wölflii lub Aloïse, zostali zamknięci
tylko dlatego, że byli artystami! Oni
wspięli się na najwyższy poziom
sztuki, bo żyli swoją sztuką! Ponieważ sztuka brut w twórczej kreacji

posuwa się najdalej jak to możliwe.
Wszyscy inni artyści wierzą w nią
tylko połowicznie. Ich sztuka, poddająca się konwencjom, rozmija się z
życiem, jest obok niego. Szaleństwo,
to prawdziwa sztuka. [...] Znacznie
bardziej kreatywny niż artysta profesjonalny jest artysta brut, bo całkowicie wierzy w to co tworzy.
Już wówczas podkreślano też, że
choroba psychiczna nie jest czynnikiem konstytutywnym twórczo-
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ści brut: artysta chory psychicznie
tworzy nie dla tego, że jest chory,
ale dla tego, że jest artystą. Jean
Bubuffet pisał:

nym konturem, wszystko musi
być uporządkowane, zamknięte
w sieci niewielkich pól, przypominających szkiełka witraża.

Nazwa „sztuka szalonych” jest pozbawiona sensu! Będę się przy tym
upierał! To psychiatrzy lansują ideę
sztuki psychopatologicznej, chcąc
wierzyć, że są w stanie określić co
jest zdrowe, a co nie! Chcą leczyć
kreatywność! [...] Wasze kategorie dotyczące sztuki wyniesione ze
szpitali psychiatrycznych są całkowicie fałszywe! To tak, jakby stworzyć kategorię „artystów, którzy
wsiadają do autobusu”!

Z kolei Adam Dębiński opowiada
o świecie z prostotą, która każe
nam samym głęboko zadumać
się nad splątaną siecią konwencji kulturowych, w jaką daliśmy
się ubrać, my – widzowie tych
obrazów. Oto ksiądz i zakonnica. I święty obraz na ścianie: madonna z dzieciątkiem. Oto troje
ludzi: kobieta i dwóch mężczyzn.
To my sami. Tak przecież wyglądamy. Tylko dotychczas nikt nas
nie namalował tak po prostu. Stoimy przed rysunkami Dębińskiego zakłopotani, jak wówczas, gdy
przypadkowo zdarzy się nam
uchwycić nasze odbicie gdzieś w
szybie i zanim w ułamku sekundy przywdziejemy znów cywilizowaną maskę, przez moment
widzimy własną twarz taką, jaka
jest naprawdę.

Zatem nie ma „Sztuki Szalonych”.
Bo nie dlatego tworzy się sztukę,
że jest się szalonym. Ale być może
tworzy się ją dlatego, że jest się w
izolacji, w zamknięciu, które jest
zapalnikiem wyzwalającym potencjał twórczy.
Stając twarzą w twarz z pracami
z płockiej kolekcji, jesteśmy od
razu w środku wielu światów subiektywnych, tak różnych od siebie, a jednocześnie w jakiś sposób
do siebie pasujących. Poruszające malarstwo Haliny Dylewskiej
opowiada historię, która nie pozwoli nam stać z boku: twarze
wydobyte z krwawo-czerwonego
tła grubymi pociągnięciami, porażają ekspresją. „Krzyk” Muncha
wydaje się przy nich teatralnym
„aaach” operowej divy. W późniejszych pracach artystki mrok i
krwawa czerwień stopniowo ustępują różom i szarościom, a postacie przestają krzyczeć i patrzą na
nas, być może lekko zdziwione,
jak ktoś przebudzony z długiego
snu. Nie ma w tej twórczości nic z
baśniowej wielobarwności Sztuki
Naiwnej (l’art naif).
Inaczej z obrazami Tadeusza Głowali: tu wielobarwność wypełnia
płótno szczelnie. Budowle, statki,
rośliny i ludzie są jednym wielkim ornamentem wibrującym od
koloru. Ale nie sposób dopatrzyć
się w tej wielobarwności atmosfery beztroski i fiesty. Kolor jest
poszatkowany zgeometryzowa-
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***
Czy artyści nurtu brut – pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej i pacjenci szpitali – są skazani
na niewesoły los samotników? Jestem daleki od uogólniania i tworzenia negatywnych stereotypów,
ale wiem, że w DPS-ach dzieje się
różnie. Zdarzają się poważne nadużycia wobec podopiecznych, częściej zaś jest po prostu codzienna
bezduszna rutyna, brak szacunku,
nieuważność i lekceważenie. Tymczasem na świecie istnieją miejsca,
gdzie artyści brut tworzą wśród
domowej atmosfery, otoczeni życzliwością i wsparciem. Nie zdarza
się tam, że ubezwłasnowolniony
prawnie twórca jest traktowany
przez personel jak dojna krowa i
maluje całymi dniami „na akord”,
a placówka rozporządza jego pracami, czy wręcz handluje nimi, bez
żadnej kontroli. Stowarzyszenie
OTO JA towarzysząc od lat artystom nurtu brut, zajmuje się i tym
aspektem. Jak zapewnić tym twórcom godziwe życie i prawo dysponowania swymi pracami? Bo i o to
trzeba zadbać.

O stowarzyszeniu OTO JA
Nazwa „Oto ja” odwołuje się do projektu, stowarzyszenia i galerii.
Jako pierwszy powstał projekt (1994),
wymyślony przez obecną prezes Stowarzyszenia OTO JA, Beatę Jaszczak.
Poszukiwanie wyjątkowo uzdolnionych artystów, indywidualności twórczych, outsiderów w nurcie art brut, to
główny cel projektu. Jego stałym elementem, są odbywające się od 1998
roku, w Domu Pomocy Społecznej
koło Płocka, plenery artystyczne, ad-

resowane przede wszystkim do mieszkańców dpsów z terenu Mazowsza,
wzbogacone o konkursy i wystawy.
Beata Jaszczak stworzyła unikalną
metodę pracy z artystami chorymi
psychicznie i niepełnosprawnymi,
polegającą na stworzeniu optymalnych warunków pracy przy jak najmniejszej ingerencji w proces twórczy w myśl zasady: pomóż, ale nie
przeszkadzaj, daj narzędzia, wzbogać
warsztat, ale nie mów jak twórca ma
pracować. Takie działania w ramach
akcji „Oto Ja” przyniosły zaskakująco

pozytywne efekty i ujawniły niezwykłe talenty. Dzięki nim w Polsce mówi
się o „płockim zagłębiu sztuki naiwnej i art brut” .
Stowarzyszenie (jednostka organizacyjna) powstało w 2006 roku. Kontynuuje ono realizacje projektu „Oto ja:, a
także opiekuje się największą i najbardziej wartościową kolekcją obrazów,
rysunków i rzeźb art brut w Polsce,
tworzoną od 17 lat istnienia projektu.
Autorami prac są przede wszystkim
uczestnicy plenerów odbywających
się pod patronatem „Oto ja”.

Stowarzyszenie organizuje też konferencje naukowe na temat art brut,
akcje edukacyjne i prospołeczne dla
dzieci i młodzieży, a także publikuje albumy i katalogi. Ponadto dokumentuje dzieła polskiego art brut i
prowadzi badania na tym polu.
W 2007 roku Stowarzyszenie powołało do życia własną galerię. Jest to
miejsce niekomerejcyjne i niezależne.
Promuje, a także sprawuje opiekę artystyczną i prawną nad artystami z
kręgu art brut.
Jarosław Łabarzewski

12

dodatek:

K

U

Jaśmina Wójcik – artystka zajmująca się wideo, rysunkiem, akcjami społecznymi, instalacjami interaktywnymi. Asystentka w Pracowni
Multimedialnej Kreacji Artystycznej na warszawskiej ASP. W 2007 r.
zajęła I miejsce w Konkursie Samsung Art Master za tryptyk filmowy „Improwizacja”, poświęcony doświadczeniu starości, przemijania
i samotności. W 2011 r. zorganizowała akustyczny spacer śladami
(nie)obecności żydowskich mieszkańców Kazimierza Dolnego pt. „To
mogło wydarzyć się także i teraz”.

Fragmenty

z

dyskusji:

Adam Ostolski: Kobiety są półnagie i pokazana
jest rana, ich głos towarzyszy ranie, jaka pozostała po piersi. W tym sensie jest to bezpośrednia
konfrontacja obrazowa z traumą, ale oczywiście
pytanie: z czyją traumą? Czy to jest jedynie trauma kobiety, która straciła pierś w wyniku zmagania się z rakiem? Czy jest to również trauma, która towarzyszy wielu kobietom jako swoisty „lęk
kastracyjny”? Czy to jest trauma kogoś, kto stracił bliską osobę z powodu raka? Możemy takich
sytuacji, w których nas to bardzo mocno dotyka,
znaleźć więcej. Ten film może zaczepiać widza na
bardzo różne sposoby. Zwykle kiedy z kimś rozmawiamy, to patrzymy w oczy, szukamy komunikatów niewerbalnych w tym jak ludzie mrugają, albo jak poruszają głową, jaką mają mimikę.
Tutaj właściwie więcej mówią ręce, właśnie przez
sposób kadrowania. Wydaje mi się to bardzo niepokojące, a jednocześnie otwierające na zupełnie
inny sposób słuchania tego, co mówią. Mogę powiedzieć, że mając niejednoznaczny stosunek do
takiej formuły filmowania widzę w niej bardzo
duży potencjał – otwierający i uwalniający..
Joanna Erbel: Gdyby te, które opowiadają, miały
twarze, to doświadczenie oglądania filmu nie byłoby aż tak trudne. Bardzo możliwe, że można by
uciekać wzrokiem – próbować kontaktu wzrokowego, żeby nie patrzeć na bliznę po piersi. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić tutaj, jest ucieczka
wzrokiem w las. Z jednej strony ekranu oglądamy
sytuację traumatyczną, czyli obciętej piersi, ciała,
które jest okaleczone; a z drugiej jest totalne wyłączenie. Możemy uciec wzrokiem, ale pozostać
w filmie. Przez to, że one nie mają głów to nie są
indywidualne historie, tylko są to historie bardziej
uogólnione, bardziej społeczne. Bo ja jestem jedną
z tych kobiet o których Adam mówi, że mają lęk
kastracyjny związany z rakiem piersi. Jeżeli mam
jakieś fantazje związane z chorobami, to rak piersi
jest pierwszy na liście. Na tym filmie widać bardzo
wyraźnie, że one albo zostają odrzucone, albo ze
strachu przed odrzuceniem odcinają życie seksualne, albo przez strach przed odrzuceniem nie ujawniają choroby. Dla mnie jest to film, który jest niesamowicie mocny, ale ani przez chwilę nie chciałam
wyjść. On mnie wciąga, to rana, która mówi, jest to
strasznie silne i zastanawiam się, czy taki film nie
jest trudniejszy właśnie dla mężczyzn?
Jan Smoleński: Dzięki temu, że te kobiety pokazane są bez twarzy, udało się uniknąć ckliwej
historyjki o konkretnym przypadku. Tu jest pokazana – z całą brutalnością – rana po operacji,
która jest też raną głęboko symboliczną, w tym
sensie, że wchodzi ona głęboko w wyobrażenia
dotyczące tego, jak wygląda i czym jest „pełna
kobieta”. Dotyka także męskich fantazji dotyczących kobiet – mówiąc bez ogródek, mężczyźni
nie fantazjują o kobietach po mastektomii, tylko
o Megane Fox z silikonowym biustem. Patrząc
na te obrazy, każdy chyba mężczyzna zadaje sobie pytanie, co on by zrobił, gdyby jego partnerce usunięto pierś lub piersi. W tym filmie została
też poruszona relacja między podziałem na role
płciowe, role genderowe, a władzą.

Film można obejrzeć na stronie:
http://www.vimeo.com/20427510
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„Mastektomia” to dokument, w którym głos oddany jest kobietom po
mastektomii piersi. Sposób ich ukazania jest dość brutalny – nagie torsy, blizna po odjętej piersi, ucięta w kadrze głowa. Wynika on jednak z
zamierzenia, aby ciało było niejako narratorem, a także świadectwem
choroby. Próba przybliżenia i oswojenia tak trudnego i wielowątkowego tematu. 13 kwietnia 2011 r. w Centrum Kultury Nowy Wspaniały
Świat odbyła się dyskusja wokół filmu z udziałem Joanny Erbel, Adama
Ostolskiego i Jana Smoleńskiego.
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Czarownice i gniewni chłopcy
czyli: o demograficznej deregulacji
* Andreas Billert *

M

arija Gimbutas (1921 – 1994), amerykańska archeolożka pochodzenia litewskiego, po raz pierwszy
postawiła tezę o zniszczeniu starej, matriarchalnej
kultury neolitycznej przez patriarchalne grupy koczowników – pasterzy. Zniszczenia kultury, w której wiodącą
rolę spełniały kobiety – kapłanki kultu Wielkiej Matki jako
strażniczki tajemnic płodności ziemi i kobiety. Niemiecki
socjolog, ekonomista i historyk kultury, profesor Uniwersytetu w Bremie Gunnar Heinsohn dostrzega przyczyny
przejścia od religii płodności do religii panteonu groźnych
bóstw mieszkających w niebie, w dramatycznym doświadczeniu społeczności wczesnej starożytności spowodowanej
gigantyczną katastrofą kosmiczną. Patriarchalne kultury
epoki brązu realizowały od tej pory rytuały przebłagalne,
której najistotniejszą cechą było zarzynanie ofiar ludzkich
oraz organizowane dla uciechy bogów krwawe igrzyska
wojenne. Inaczej – jak powiadali starożytni Celtowie – niebo spadnie znów na ludzkie głowy. Wygląda więc na to, że
neolityczna, matriarchalna religia życia zastąpiona została
męską religią śmierci.
Niemniej jednak łagodna, kobieca religia tajemnic
płodności, nie zniknęła całkowicie. W starożytnych boskich
dworach prym wiedli co prawda groźni mężczyźni miotający pioruny, ale towarzyszyły im nadal bóstwa żeńskie, a
na ziemi obok mężczyzn – kapłanów, działały nadal kobiety: kapłanki, prorokinie, westalki, bachantki. Odbywały się
nadal ich misteria, nie mówiąc już o sakralnej „prostytucji
świątynnej”. Wśród ludu szczególną rolę odgrywały tzw.
„wiedzące” – kobiety przechowujące tradycję wiedzy zielarsko-medycznej, łączonej z zabiegami magicznymi związanymi przede wszystkim z płodnością i połogiem.
Wspomniany Gunnar Heinsohn i jego zmarły niedawno
kolega – Otto Steiger – stwierdzają, że w ramach takich
umiejętności szczególne znaczenie miały zabiegi umożliwiające kobietom regulację urodzin. Fakt stosunkowo powolnego i zrównoważonego rozwoju demograficznego w
Europie aż do schyłkowego średniowiecza, nie da się wyjaśnić wyłącznie działaniem „rozumu natury”, ale w znacznym wynikał z ówczesnych możliwościami w zakresie
kontroli urodzeń. Brak tych możliwości, wzgl. nagłe pojawienie się nadzwyczajnych czynników wzrostu populacji
wywoływał poważne turbulencje społeczno – gospodarcze
i polityczne. Nieco upraszczając, można by powiedzieć,
że zaniechanie przez kobiety regulacji urodzin wywołuje
nie tylko zagrożenie stabilności istniejącego systemu społeczno – gospodarczego, szczególnie w zakresie dostępu
do zasobów umożliwiających przeżycie i wychowanie
potomstwa, ale równocześnie sprzyja generowaniu typowych męskich „zachowań zdobywczych” i agresywnych.
Wynika to z prostego faktu, że w społeczeństwach patriarchalnych wzrost populacji oznacza automatycznie wzrost
liczby młodych mężczyzn, dla których stopniowo zaczyna brakować możliwości dziedziczenia i realizacji określonych pozycji społecznych. W takich wypadkach, w przeszłości, pojawiały się dramatyczne często podboje, wojny,
rewolucje. Inną możliwością była emigracja i zakładanie
kolonii, które jednak często – choć nie zawsze – związane
były z koniecznością zbrojnego podboju „innych”.
Na tle tych problemów Gunnar Heinsohn i Otto Steiger
prezentują swoją tezę mającą wyjaśnić zjawisko przeszło 400-letniego prześladowania i masowej eksterminacji „czarownic”, które w Europie trwało nieprzerwanie od
późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. Zdaniem
obu badaczy zjawisko miało swe źródło w podjęciu przez
kościół i władze świeckie działań skierowanych na wyniszczenie tzw. „mądrych niewiast” dysponujących starą
wiedzą i umiejętnościami w zakresie ginekologii i położnictwa. Heinsohn i Steiger wskazują na to, że wiedza ta,
uległa między XV a XVIII wiekiem postępującej likwidacji
i zapomnieniu, a jej restytucja i rozwój nastąpiły dopiero w czasach nowoczesnych, wraz z powstaniem medycy
naukowej. Ginekologiczno- położnicza wiedza medyczna
„wiedzących” obejmowała już od wieków również umiejętności ograniczania płodności oraz spędzania płodu.
Obaj naukowcy ujawniają też zaskakujący fakt, że
kościół jeszcze w okresie
wczesnego średniowiecza,
z dużym sceptycyzmem
odnosił się do wiary w
czary i demony, dostrzegając w nich niegodne
uwagi przesądy ludowe.
Równocześnie zakres i wymiar kar przewidywanych
dla działań związanych
z praktykami ograniczania płodności i przerywania ciąży traktowany był
co prawda w tym okresie
jako występek godny potępienia, nie groziły za to
szczególnie surowe kary.

Europy

Znacznie więcej uwagi poświęcały władze kościelne odchyleniom od obowiązujących założeń teologicznych i ściganiu herezji. Radykalne zmiany w tym zakresie przynosi
w XIV wieku katastrofa epidemii „czarnej śmierci”, połączona z dramatycznymi skutkami zmian klimatycznych
(tzw. „mała epoka lodowcowa”) kończąca okres prosperity gospodarczej Europy XII i XIII wieku. Oba te stulecia przyniosły wzrost populacji zachodniej Europy, co pozwoliło na uruchomienie kolonizacji słabo zaludnionych
obszarów Europy środkowo-wschodniej. W ten sposób
nadwyżki ludności mogły emigrować z przeludnionych
obszarów. Epidemia „czarnej śmierci”, która wybuchła
w latach 40-tych XIV wieku, wyniszczyła przeszło 30%
populacji ludności europejskiej, stawiając świeckie i kościelne latyfundia przed perspektywą kompletnej zapaści
ekonomicznej. Heinsohn i Steiger przypominają, że już w
roku 1360 ma miejsce pierwsze znane skazanie na śmierć
„wiedzącej” – akuszerki oskarżonej o „duszenie dzieci”.
Niewiele później, bo w roku 1404, jeden z ówczesnych inkwizytorów stwierdza z zadowoleniem, że udało się już
spalić 30 tys. czarownic, których działanie „mogło zrujnować świat”. W roku 1484 papież Innocenty VIII rozpoczyna planową koordynację akcji skierowanych na wytępienie „czarownic”, pisząc o nich w specjalnie wydanej bulli,
że za pomocą czarnoksięskich zabiegów niszczą one płody w łonie niewiast, a także odbierają im, a nawet mężczyznom, zdolność płodzenia potomstwa. Uniemożliwiają
tym samym – stwierdza papieska bulla - spełnianie obowiązków małżeńskich, których celem jest wyłącznie płodzenie dzieci.
Osławiona książka „Młot
na czarownice” z 1484
roku, stanowiąca podręcznik postępowania wobec
osób oskarżonych o czary,
wymienia jako szczególnie groźną formę czarów
i uroków - „czary siedmiorakie”, a wśród nich
działania w kierunku powodowania niemożności
poczęcia i traktowania aktu
seksualnego wyłącznie dla
uzyskania przyjemności.
Symbolem takiego uprawiania seksu staje się wizja
kopulowania kobiet-czarownic z diabłem w czasie sabatu. Zjawiska prześladowania domniemanych czarownic uzyskują z czasem charakter masowej histerii i nabierając własnej dynamiki, kierują
się również na grupy kobiet niezwiązanych bezpośrednio z
działaniami położniczymi.
Heinsohn i Steiger uznają, że konsekwentnej akcji tępienia
czarownic w Europie w okresie późnego średniowiecza i
nowożytności towarzyszą permanentne zagrożenia demograficzne, wywołane nieustannym pasmem wyniszczających wojen i towarzyszących im epidemii. Sama tylko wojna 30-letnia (1618 – 1648) przyniosła, łącznie ze skutkami
wywołanych przez nią epidemii i masowych rozbojów, tylko na obszarze Rzeszy Niemieckiej 40% straty ludności. Od
końca XV wieku rozpoczyna się też epoka wielkich odkryć
geograficznych, skutkująca europejską kolonizacją Ameryki, Azji, Afryki i Australii. Straty wojenne i związana z
kolonizacją emigracja nie przeszkadza jednak, postępującemu od XVI wieku, wzrostowi demograficznemu. Wykres wzrostu ludności Europy dźwiga się sukcesywnie od
XVI wieku w górę, aby na przełomie wieku XVII i XVIII i
w następnych stuleciach przybrać formę kija hokejowego. Oponenci tez Heinsohna i Steigera wskazują na wysoki stopień złożoności procesu prześladowania czarownic,
utrudniającego przekonywujące udokumentowanie tezy o
jego związku z planowym zamiarem walki z regulacją urodzin. Niemniej jednak pozycję kobiety w okresie prześladowań „czarownic” determinuje przypisanie jej podstawowej
funkcji w zakresie rodzenia dzieci, traktowanej jako nakaz
kościelny i obowiązek poddanych wobec władzy feudalnej.
Ludzi wciąż potrzeba, najpierw dla uzupełnienia strat rąk
do pracy wywołanych „czarną śmiercią”, a następnie coraz
wyższego zapotrzebowania na żołnierzy i na zdobywców
i mieszkańców europejskich kolonii zamorskich. Epoka industrializacji przynosi olbrzymie zapotrzebowania na robotników przemysłowych. Musi być ich więcej, niż miejsc
przy maszynach i w kopalniach w celu zapewnienia niskiej
ceny pracy i możliwie wysokich zysków przedsiębiorców.
Eksplozji demograficznej ludności miast w tym okresie towarzyszy trudno już dzisiaj wyobrażalny procesem pauperyzacji miejskiego proletariatu i rozwój miejskich slumsów
i dzielnic nędzy. W tym krajobrazie pojawia się wielodzietna rodzina miejskiego proletariusza, którego mnożące się potomstwo nie tylko, że trudno wyżywić, ale i wychować. Masy „nadliczbowych” dzieci zostają opuszczane,
zaniedbywane, ulegają demoralizacji i dostarczają nowych
kadr zorganizowanej miejskiej przestępczości, wzgl. - jako
dziewczęta powiększają rzesze prostytutek miejskich. W in-

nych przypadkach lądują w domach pracy przymusowej,
więzieniach i przytułkach. Wstrząsającą panoramę tego
stanu rzeczy w XIX wieku przynoszą chociażby powieści
Karola Dickensa, a wcześniej ryciny Hogartha. Niezależnie
więc o tego, czy przyznamy rację teorii o zniszczeniu wraz
z „czarownicami” tradycyjnego systemu regulacji urodzin,
musimy przyznać, że w pewnym momencie historii Europy
przestaje on działać. Znany współczesny filozof niemiecki Peter Sloterdijk – zgadza się całkowicie z tezami Heinsohna
i Steigera i określa opisane przez nich zjawiska jako skutki
„bezgranicznej żądzy posiadania poddanych”, w imię której dokonano „gigantycznej deregulacji zasad ludzkiej reprodukcji”, deregulacji, w ramach której określony systemy
i techniki łączyły się z nieodpowiedzialną grą „va banque”.
Przynosiło to wg. Sloterdijka – szczególnie w czasach nowożytnych i w epoce XIX-wiecznego kapitalizmu, powstawanie niespotykanych wcześniej mas ludzi „nadliczbowych”,
nieużytecznych, zmarginalizowanych, „niestosownych” i
nieszczęśliwych zaludniających europejskie miasta, przekształcanych w mięso armatnie, wzgl. wypychanych do kolonii. Ta „deregulacja zasad ludzkiej reprodukcji”, będąca
w swych początkach reakcją na skutki kataklizmów XIV
wieku, stała się następnie religijnie legitymowaną metodą
zaspakajania potrzeb sprawowania władzy przez elity polityczne. Analizowane przez Michaela Foucaulta, nowożytne systemy i instytucje represji państwa (więzienia, domy
pracy etc.) interpretuje Solterdijk jako reakcję obronną systemów władzy na skutki „hazardowej” koncepcji deregulacji mechanizmu rozwoju demograficznego. Dla Heinsohna i
Steigera na początku tego procesu stoi rozprawa z „czarownicami”, konsekwentnie realizowana przez 400 lat historii
cywilizacji europejskiej. Towarzyszy jej światowa ekspansja
demograficzna, militarna i gospodarcza Europy i zjawisko
seksualnego, społecznego, politycznego oraz gospodarczego ubezwłasnowolnienia europejskich kobiet, w tym kryminalizacji działań w zakresie regulacji urodzin.
Druga połowa XX wieku w Europie stoi pod znakiem pokoju i ekologii. Czy zawdzięczamy to emancypacji kobiet,
które odzyskały prawo określania sensu swej seksualności? W jednym z udzielonych prasie wywiadów Gunnar
Heinsohn powiedział: „Jeżeli ludność Niemiec po II wojnie światowej wzrastałaby proporcjonalnie do populacji
ludności palestyńskiej, czy afgańskiej, żyło by w moim
kraju ok. pół miliarda mieszkańców. Nie sądzę aby olbrzymia liczba młodych mężczyzn tej populacji zajmowała się
wówczas organizacją ruchów pacyfistycznych i ekologicznych. Raczej zastanawiałaby się nad tym jak spożytkować
złoża uranu w górach Harzu.”
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Reforma postawiona na głowie

Premier Tusk przedstawił założenia planowanej przez rząd reformy emerytalnej. Do 2040 roku zrównaniu i wydłużeniu
ulegnie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Stopniowo podnoszony próg sześćdziesiątego siódmego roku życia ma być osiągnięty przez mężczyzn w 2020 roku, zaś przez kobiety w 2040.
Jak do rządowych pomysłów odnoszą się publicystki i publicyści „Zielonych Wiadomości”?
Obciążenie dla budżetu
czy prawo człowieka
Bartłomiej Kozek:
Jestem
sceptyczny wobec pomysłów ekipy Tuska.
Rząd zaprezentował dramatyczny
scenariusz rozwoju sytuacji demograficznej, zakładając, że niż
demograficzny jest nieunikniony. Z taką polityką, jaką proponują, na pewno do niego dojdzie.
Nie ma tu poruszanego w „Polsce 2030” tematu migracji zarobkowych do Polski, brak projektu
wzrostu dzietności (np. za pomocą rozwijania sieci placówek
opiekuńczych, dzielenia urlopu
rodzicielskiego między małżonków itp.). Najpierw kolejne rządy obniżały podatki (dla przypomnienia: obniżka CIT z 28 do
19%, PIT z 19, 30 i 40 do 18 i 32%,
obniżka składki rentowej i ograniczenie podatku spadkowego),
a teraz mówi się „no, brakuje
kasy, zatem wybierajcie – pracujecie dłużej albo płaćcie wyższe
podatki”. Straszy się nimi oczywiście szarą Nowakową i Kowalskiego, jak w wypadku podwyżki
VAT, ale już nie kościół katolicki
czy najbogatszych. Do poziomu
opodatkowania np. trucicieli środowiska jeszcze w ogóle w debacie publicznej nie doszliśmy.

Agnieszka Grzybek:
Uderzyło mnie, że
mówi się w kółko o
obciążeniu dla budżetu, o tym, jakim
to ogromnym ciężarem dla pracujących są emeryci i
emerytki (w domyśle darmozjady). O tym, że żerują na państwie
i tych, którzy składki wpłacają do
systemu (tak jakby emeryci ich nie
wpłacali przez całe swoje zawodowe życie!). Zagubiło się pojęcie
emerytury jako podstawowego
prawa człowieka, jednego z największych osiągnięć cywilizacyjnych. Wypracowanego latami pracy i odkładanych składek prawa
do świadczeń, które się otrzymuje
wtedy, kiedy wiek już nie pozwala
pracować i nie ma możliwości pozyskania dochodów z pracy.
Ewa Charkiewicz:
Nie zgadzam się, że
zrównywanie wieku
emerytalnego jest koniecznością. Problem
tkwi w założeniach
reformy i powiązaniu wysokości
emerytur z rynkami kapitałowymi,
co skutkuje odebraniem praw obywatelskich/praw człowieka licznym
rzeszom ludzi. W gospodarce kapitalistycznej zakłada się, że inwestorzy ponoszą ryzyko biznesowe
i stąd ich wysokie wynagrodzenia.
Neoliberalne państwo minimalizuje
ryzyko inwestorów (banków, firm

inwestycyjnych i funduszy), zapewniając im stały dopływ gotówki ze
składek, a koszty ryzyka przerzuca
na płacących składki.
Adam Ostolski: Zgadzam się z Ewą, że
system kapitałowy
oparty na indywidualnych składkach
należy zastąpić systemem opartym na solidarności i
prawach człowieka. Wydaje mi się
jednak, że warto stopniowo zrównywać wiek emerytalny (lub staż
uprawniający do emerytury) dla
kobiet i mężczyzn. Praca najemna
w naszym świecie to nie tylko okazja do wyzysku i ucisku. To również
miejsce, w którym nawiązujemy
więzi społeczne, rozwijamy swoje
kompetencje i, co szczególnie ważne dla kobiet, zyskujemy niezależność od rodziny. Kobiety pracujące
zawodowo są przeciętnie zdrowsze
i mają wyższą oczekiwaną długość
życia niż kobiety pracujące jedynie
w gospodarstwie domowym. Oczywiście przy założeniu, że w ogóle
mają pracę. Zrównanie wieku emerytalnego miałoby sens tylko przy
pełnym zatrudnieniu oraz pod warunkiem wprowadzenia reform poprawiających warunki pracy, włącznie ze skracaniem tygodniowego
wymiaru pracy najemnej. I na pewno nie wolno tego robić w sposób
paternalistyczny, nie licząc się ze
zdaniem zainteresowanych.

ECh: Adamie, to, co mówisz brzmi
miło i powabnie, ale polityka odnosi się do życia i do konkretnych
doświadczeń. Nawet w obrębie jednego miasta, Warszawy, kobiety z
Pragi Północ żyją o 16 lat krócej od
kobiet z zamożnego Wilanowa. Panie z Pragi z pewnością chciałyby
mieć godziwą pracę, tylko gdzie ją
znajdą i na jakich warunkach? Dziś
w szkołach zwalnia się sprzątaczki po to, żeby zatrudnić je na nowo
przez zewnętrzne firmy za mniejsze
pieniądze. Zapominamy też o problemie osób ubogich, w tym kobiet,
które nie nabywają świadczeń emerytalnych, albo mają tak małe wynagrodzenia, że nie mogą zgromadzić
oszczędności składkowych.

Praca, opieka,
bezrobocie...
BK: Jeśli chodzi o poprawę bilansu
finansowego ubezpieczeń społecznych, rząd może i powinien zacząć
od mniej kontrowersyjnych działań, szczególnie od wzmacniania
obecności kobiet na rynku pracy.
Dziś 555 gmin w Polsce nie ma żadnej placówki opiekuńczej dla dzieci
do lat 6, jedynie ok. 64% dzieci w
wieku 3-5 objętych opieką przedszkolną, w tym poniżej 45% na wsi.
Nie oczekujmy, że bez rozbudowy tej infrastruktury zwiększy się
stopa zatrudnienia kobiet. Obecna sytuacja powoduje, że z rynku

pracy wypadają także kobiety w
wieku produkcyjnym, które sytuacja zmusza do zaopiekowania się
wnukami.
ECh: Nawet w relatywnie dobrym
kontekście materialnym godzenie
obowiązków opiekuńczych z pracą zarobkową i społeczną odbiera
jakikolwiek czas na wypoczynek.
W czasie badań w Krośnie jedna
z pań, mająca 50 lat, zwolniona z
tamtejszej huty szkła i bez szans
na nowe miejsce pracy, mówiła, że
nie dożyje do emerytury. W odniesieniu do osób żyjących w nędzy,
w tym pracujących ubogich i bezrobotnych, problem emerytur jest
rozwiązywany przez skracanie im
życia. Neoliberalne państwo, które funkcjonuje jak firma, nie dostrzega ludzi i zarządza warunkami naszego życia przez pryzmat
kategorii finansowych, takich jak
aktywa i pasywa. Sfera opieki czy
reprodukcji społecznej (edukacja,
ochrona zdrowia, zabezpieczenia
społeczne) są marketyzowane czy
prywatyzowane, aby zmniejszyć
pasywa w planowaniu czy w sprawozdaniach z wykonania budżetu
państwa. Wypowiedż ministra Rostowskiego o tym, że na emeryturach ludzie nie powinni żyć zbyt
długo, nie jest wpadkiem przy pracy, ale raczej momentem prawdy,
pokazuje, że neoliberalne państwo
widzi ludzi wyłączne w kategoriach finansowych.

d e b a t a
BK: Rząd powinien skupić się na
kreowaniu miejsc pracy w sektorach takich jak energetyka odnawialna, energooszczędne budownictwo czy usługi publiczne,
zwłaszcza zdrowie i edukacja.
Dziś w Polsce pracuje wg Eurostatu 56,3% ludzi w wieku produkcyjnym, przy unijnej średniej
64,1%. Efektywny wiek przechodzenia na emeryturę jest niższy
niż ustawowy, ludzie nie wytrzymują kiepskich warunków pracy
i mają problemy z jej utrzymaniem – stopa zatrudnienia osób
w wieku 55-64 lat wynosi raptem 34%, gorsza sytuacja w UE
panuje jedynie na Malcie. To tu
tkwi potencjał do poprawy sytuacji, cóż bowiem z tego, że Tusk
zadekretuje podwyższenie wieku emerytalnego, jeśli nie będzie
miejsc pracy? W celu poprawy
sytuacji finansowej Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych należałoby również jednolicie oskładkować umowy o pracę. Działanie
to zwiększyłoby wysokość emerytur, np. dla osób często pracujących na umowę o dzieło, które
dziś w ogóle nie odprowadzają
składek emerytalnych. Rząd tego
problemu nie zauważa.
AO: Zmiana oskładkowania
umów pozakodeksowych jest pilną reformą. Ale uważam, że nie
powinno ono być równe osładkowaniu umów o pracę, lecz wyższe.
Jest to sprawiedliwsze i po stronie
przedsiębiorców i po stronie pracowników. Po stronie przedsiębiorców wyższe oskładkowanie
umów pozakodeksowych tworzyłoby warunki uczciwej konkurencji. Dziś przedsiębiorca zatrudniający pozakodeksowo ma
przewagę nad takim, który proponuje umowę o pracę. Zrównanie składek nie niwelowałoby
do końca tej przewagi, bowiem
umowa o pracę wciąż oznaczałaby bardziej długofalowe zobowiązanie oraz większe ryzyko dla
pracodawcy w przypadku spadku koniunktury. Przedsiębiorca
zatrudniający
pozakodeksowo
nie bierze na siebie tego ryzyka,
lecz zostawia je po stronie pracowników i ogółu społeczeństwa.
Dlatego powinien odprowadzać
wyższe składki. Także z punktu
widzenia pracowników, których
zatrudnienie i dochody są niepewne, wyższa składka emerytalna oznaczałaby pewną rekompensatę za tę niepewność.
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AG: Pracodawcy postulują tymczasem poluzowanie kodeksu pracy i uelastycznienie rynku pracy,
co ich zdaniem ma pomóc w zatrudnianiu osób starszych. Pojawia
się postulat zwolnienia z części powinności, jeśli pracodawca będzie
zatrudniał osoby starsze. Ćwiczyliśmy to już przy okazji programu dla młodych wicepremiera Jerzego Hausnera, kiedy firmy
otrzymywały ulgi za zatrudnianie
młodych, bo miało to ułatwić zatrudnianie ich na etat. Skończyło
się na permanentnym przepływie,
bo firmy owszem zatrudniały, ale
nowych młodych na staż, by mieć
ulgi. Potwierdzają to zresztą badania przeprowadzone w 2011 r.
przez ministerstwo pracy i polityki społecznej, z których wynika, że
mimo wydanych w 2010 r. 6,4 mld
zł na aktywizację bezrobotnych,
tylko co druga osoba znalazła pracę dzięki udziałowi w stażach czy
szkoleniach. Tak samo może być
teraz z zatrudnianiem osób starszych. Reforma emerytalna zaczyna być pretekstem do poluzowania
kodeksu pracy, z czym zresztą pracodawcy się wcale nie kryją, twierdząc, że postulaty te zgłaszają „dla
dobra kobiet”. W jednej z audycji
radiowych Jeremi Mordasewicz,
ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, z dumą opowiadał, jak to teraz mając do wyboru zatrudnienie
kobiety i mężczyzny 50+, wybiera
tego ostatniego, bo jego nie chroni „wiek przedemerytalny” (dla
kobiet zaczynający się 5 lat wcześniej), więc łatwiej go zwolnić.
ECh: W Holandii właśnie opublikowano zlecony przez rząd raport
o stosunku pracodawców do pracowników w wieku bliskim emerytury i kogo na jakich warunkach
zatrudniają na ich miejsce. Okazało się, że w miejsce pracowników
przechodzących na emerytury zatrudniane są nowe osoby, ale już
na tymczasowych umowach, bez
wszystkich uprawnień wynikających z prawa pracy. 13% wszystkich pracowników jest tam zatrudnionych w ten sposób, u nas
wskaźnik ten zbliża się do 20%,
a w wieku do 35 lat sięga nawet
60%. W kontekście stagnacji gospodarczej i wzrostu stopy bezrobocia (podobne trendy u nas)
nowe zatrudnienie będzie ograniczane. Taki raport oparty na empirycznym konkrecie przydałby
się także u nas.
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Wiek emerytalny czy
staż pracy
BK: Po spełnieniu warunków dotyczących reform na rynku pracy
Polska moim zdaniem mogłaby
rozpocząć zrównywanie do 65.
roku życia wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn. Ale powinien
to być końcowy element sekwencji zdarzeń. Alternatywnie można zaproponować liczenie obu
płciom prawa do emerytury od
40-letniego stażu. Moim zdaniem
lepiej odpowiada to różnym sytuacjom. Trudno od rozpoczynającej
w wieku 20 lat osoby pracującej fizycznie oczekiwać pracy do 67., a
nawet 65. roku życia.
Warto podkreślić, że rząd zamiast
malować kolorkami na multimedialnej prezentacji, jak to cała
Europa podnosi wiek emerytalny, powinien porównać warunki
pracy, życia i politykę społeczną
poszczególnych państw, np. politykę rodzinną Polski i Francji, poziom zasiłków socjalnych Polski i
Danii etc. Tam możliwości godzenia pracy z życiem osobistym są
znacząco wyższe, podczas gdy
w Polsce mamy problem z tym,
że 2 miliony osób mimo posiadania pracy nadal cierpią z powodu
ubóstwa.
AO: W dylemacie wiek emerytalny czy staż pracy uprawniający do emerytury nie ma prostego rozwiązania. Ale najpierw
musimy sobie uświadomić, że
perspektywa, z jakiej to rozważamy, jest społecznie osadzona.
Większość z osób wypowiadających się o systemie emerytalnym
wykonuje pracę umysłową różnego rodzaju, często pracę twórczą, nierzadko pracę, którą lubią.
Większość ludzi w społeczeństwie nie ma takiego luksusu.
Punkt widzenia osób wykonujących pracę fizyczną jest inny, bo
inne jest ich społeczne doświadczenie, tak samo, jak różni się
społecznie doświadczenie kobiet i
mężczyzn. I to jest kłopot w dyskusjach o wieku emerytalnym, bo
są one tak samo zagrożone zniekształceniem, jak rozprawianie o
problemach ludzkości w gronie
samych mężczyzn.
Nie jest to abstrakcyjny problem.
Osoby pracujące fizycznie zaczynają często pracę zawodową we
wcześniejszym wieku (np. jeśli
chodziły do zawodówki, to za-

Światowy Marsz Kobiet:
Kobiety przeciwko
utowarowieniu życia i przyrody
Ósmego marca 2012 roku wiele kobiet wyjdzie na
ulice, aby domagać się rozwiązań dla konfliktów
społecznych, a także zaprzestania kryminalizacji
i represjonowania oporu. Będziemy okupować
ulice i place, aby ujawnić, że olbrzymie transfery środków publicznych do banków to przestępstwa finansowe, które spowodowały poważny
kryzys ekonomiczny. Tworzenie nowych rynków
jest fałszywym rozwiązaniem kryzysów – żywnościowego, ekologicznego i ekonomicznego
– które spowoduje utratę praw i pogorszenie jakości życia pracowników, jak również zmniejszy
nasze nadzieje na poprawę sytuacji.
Kobiety wyjdą na ulice, aby domagać się rzeczywistych rozwiązań, które konstruowałyśmy w ramach
naszych wspólnych, codziennych doświadczeń, motywowane pragnieniem zmian opartych na solidarności, sprawiedliwości, pokoju, równości i wolności.
Kobiety i mężczyźni na całym świecie przeciwstawiają się traktowaniu przyrody jako źródła
zysku dla korporacji i jako nieograniczonego zasobu, drożejącego z powodu rabunkowej gospodarki. Kobiety są szczególnie aktywne w tych

walkach. Niewidzialność i niedocenianie pracy
opiekuńczej kobiet idzie w parze z podobnym
spojrzeniem na przyrodę. Czas i energia, jaka kobiety przeznaczają na opiekę, gotowanie, dostarczanie emocjonalnego wsparcia są niewidoczne i odbierane jako nieskończenie elastyczne. W
większości rodzin kobiety pierwsze wstają rano
i ostatnie chodzą spać. Czas i energia, jakie przyroda potrzebuje na regenerację pozostają niewi-
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czynały w wieku 15 lat), mają
większe ryzyko przedwczesnej
umieralności. Niższe dochody
lub status społeczny wiąże się też
z niższą oczekiwaną długością
życia, większym ryzykiem zapadnięcia na wiele chorób itp. Mówi
się, że „żyjemy coraz dłużej” i to
prawda, ale, jak słusznie wskazała Ewa, nie jest prawdą, że wszyscy żyjemy równie długo.

się w myślenie patriarchalne, definiujące kobietę wyłącznie przez
jej funkcję biologiczną związaną
z rodzeniem dzieci, opiekowaniem sie osobami słabszymi, chorymi, a także model neoliberalny,
w którym to rodziny ponoszą ciężar opieki, a nie państwo. O jakim
„wynagradzaniu” jednak mowa,
skoro w efekcie to kobiety będą
miały niższe świadczenia?

To by przemawiało za określeniem raczej stażu pracy niż wieku emerytalnego. Ale z drugiej
strony żyjemy w epoce strukturalnego bezrobocia i pracy śmieciowej: lata na bezrobociu, a co
gorsza lata przepracowane, a nawet przeharowane na umowach
śmieciowych nie liczą się do stażu
pracy. Można (i trzeba) to zmienić, zmniejszając występowanie
umów śmieciowych i/lub wliczając okresy przepracowane na nich
do stażu pracy, ale to nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlatego najlepszy byłyby system,
w którym określony staż pracy
uprawniałby do przejścia na emeryturę, ale po osiągnięciu pewnego wieku wszystkim powinna
przysługiwać emerytura obywatelska. (Lub szerzej, powszechny
dochód gwarantowany, ale przy
powszechnym dochodzie gwarantowanym w ogóle zmieniłyby
się parametry naszej dyskusji).

Można rozważyć propozycję Ryszarda Bugaja, który zaproponował wprowadzenie jednakowego
dla kobiet i mężczyzn minimalnego i maksymalnego wieku przejścia na emeryturę. Wtedy osoby,
które są w pełni sił, mają ochotę,
będą mogły pracować dłużej, a
osoby, które takich warunków nie
spełniają, będą chronione.

AG: Nie jestem do końca przekonana do propozycji stażu pracy
jako kryterium, ale nie mówię jej
„nie”. Powinno dojść do zwołania okrągłego stołu różnych środowisk, podczas którego omówione zostaną różne propozycje,
a na ich poparcie przedstawione
zostaną wyliczenia ich wpływu
na wysokość świadczeń, budżet
itp. Krytycznie jestem nastawiona
nie tyle do samego pomysłu stażu
pracy jako kryterium uprawniającego do otrzymywania świadczeń
emerytalnych, ile do utrzymania
5-letniej różnicy w stażu pracy
kobiet i mężczyzn. Ta propozycja, podobnie jak pomysły PSL,
aby kobiety pracowały krócej o
3 lata za każde urodzone dziecko, wyrastają z tej samej filozofii
„wynagradzania” kobietom trudów związanych z tzw. drugim
etatem w domu. Są propozycją z
gruntu konserwatywną, nie zakładają bowiem zmiany stanu
rzeczy, ale jego zakonserwowanie
i dostosowanie się do takich a nie
innych uwarunkowań. Wpisują

doczne, a wręcz postrzega się je jako przeszkodę
w przyspieszaniu machiny konsumeryzmu. Na
kobiety wywierane są naciski, by adaptowały się
do zmian i konfl iktów pojawiających się między
zabezpieczeniem życia a generacją zysków, a potem aby rozwiązywały napięcia, jakie z nich wynikają. Ciała kobiet i ich praca są instrumentalizowane, zarówno dla rozrywki, jak i po to, żeby
ukryć krzywdy, których dopuszczają się międzynarodowe instytucje, korporacje i państwa.
Kapitalistyczne, patriarchalne społeczeństwo
jest zorganizowane w oparciu o płciowy podział pracy, który rozdziela pracę kobiet od pracy mężczyzn i waloryzuje pracę mężczyzn wyżej
niż pracę kobiet. Praca mężczyzn wiązana jest z
produkcją (towary sprzedane na rynku), a praca kobiet z reprodukcją (produkcja ludzi i relacji
międzyludzkich). Reprezentacje kobiecości i męskości (gender) są oparte na hierarchicznie zorganizowanych binarnych podziałach, podobnie jak
związki mężczyzn z kulturą, a kobiet z przyrodą.
Światowy Marsz Kobiet walczy o to, aby przezwyciężyć ten płciowy podział pracy i jednocześnie uznać pracę kobiet, która jest podstawą podtrzymania ludzkiego życia i relacji w rodzinach i
w społeczeństwie. Jesteśmy przekonane, iż można
stworzyć, a w wielu wypadkach odtworzyć, dynamiczne, harmonijne relacje między ludźmi a przyrodą. Historyczne doświadczenie sprawia, że kobiety mają dużo do powiedzenia na ten temat.
Informacje:
www.worldmarchofwomen.org

ECh: Moim zdaniem należy domagać się podstawowej, powszechnej emerytury obywatelskiej na poziomie minimum
socjalnego (które i tak obliczone
jest na bardzo skromne życie). Takie zabezpieczenie ciągle jeszcze
jest np. w Holandii, z tym że jedynie dla obywateli i obywatelek
tego kraju, dla rezydentów świadczenie wylicza się w proporcji do
lat pracy w Holandii. By było to
możliwe, konieczne jest zwiększenie stawek CIT w skali UE (w
Polsce, Rumunii na Łotwie mamy
najniższe stopy tego podatku, np.
w Niemczech jest 29,5%, we Francji 33,3% , a u nas 19%). Państwo
powinno doprowadzić do sprawiedliwszego podziału kosztów
reprodukcji społecznej między
firmami a gospodarstwami domowymi. Firmy w Polsce korzystają
z przywilejów w postaci zmniejszania kosztów pracy (deregulacja
prawa pracy), pomocy publicznej
(transfery od europejskich podatników w postaci funduszy strukturalnych), a także ze zwolnień
podatkowych (Specjalne Strefy
Ekonomiczne), a zarazem mniej
świadczą na utrzymanie społeczeństwa niż firmy w Niemczech
czy Holandii. Konieczne jest też
wprowadzenie podatku bankowego oraz postulowanego przez
europejskich Zielonych podatku
od transakcji finansowych. Dla
neoliberalnego państwa podmiotem politycznym i obiektem troski nie jest obywatelka i obywatel,
ani nawet nie przedsiębiorcy, ale
inwestor. Dyskusja o emeryturach
to także dyskusja o tym, jak odzyskać nasze obywatelstwo.

Kobiety Przeciwko
spłacaniu długów
Anglo-Irish Bank

Irlandki i Irlandczycy dołączają do ludzi
na całym świecie, którzy muszą spłacać
niesprawiedliwe i nielegalne „długi”. Jeśli nie zostaną wstrzymane, w 2031 roku
spłaty zadłużenia nie istniejącego już
banku Anglo-Irish osiągną ponad 47,9
miliardów euro. Suma ta równa jest 30 %
irlandzkiego PKB. Dług ten może wzrosnąć nawet do 85 miliardów euro. Ludzie
w Irlandii nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność powinni
ponieść ci, którzy wspierali lekkomyślne kredyty. Ale to my musimy je spłacać.
Termin spłaty kolejnego weksla w wysokości 3,1 mld euro upływa 31 marca. Zobowiązania do płatności będą nas wiązać
przez 20 lat. Te pieniądze mogą i powinny być wydane na poszerzenie usług
publicznych i bodźce pobudzające znajdującą się dziś w stanie stagnacji gospodarkę. 3,1 mld euro równe jest kosztom
utrzymania wszystkich szkół podstawowych w Irlandii przez cały rok. Wzywamy rząd do wstrzymania spłat i rozpoczęcia negocjacji, w tym z Europejskim
Bankiem Centralnym, mających na celu
doprowadzenie do abolicji długu.
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Kobiety i kryzys w Grecji:
domagamy się abolicji długu
Sonia
Mitralia

Humanitarny kryzys
w Grecji
Dwa lata po rozpoczęciu terapii
szokowej, jaką narzuciły kolejne
Memoranda Europejskiego Banku
Centralnego, Komisji Europejskiej
i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, Grecja jest w stanie
głębokiego humanitarnego kryzysu. Drakońskie środki oszczędnościowe i likwidacja usług publicznych wcale nie wyprowadziły
Grecji z kryzysu ekonomicznego i
są nieefektywne, co przyznają ich
autorzy. Spowodowały natomiast
radykalne obniżenie dochodów,
wywołały głód i bezdomność,
ograniczyły dostęp do ochrony
zdrowia. Zmniejszono liczbę łóżek szpitalnych, a za każdą usługę
medyczną, w tym za porody trzeba płacić 40%. Cięcia wydatków
na leki skazują na śmierć tysiące
ludzi, którzy są zależni od specjalistycznej pomocy medycznej.
Chorzy na HIV, czy uzależnieni od
narkotyków są pozostawieni sami
sobie. Niedożywienie wyniszcza
dzieci. Na ulicach miast pojawiły
się tysiące bezdomnych ludzi w
łachmanach. Jest styczeń 2012 – od
początku roku szkolnego minęły
cztery miesiące, ale nadal nie ma
podręczników dla uczniów szkół
podstawowych. Rośnie liczba prób
samobójczych.
Ta dramatyczna sytuacja społeczna spełnia wszystkie kryteria, o
jakich mówi prawo międzynarodowe, zezwalające na zawieszenie spłat długu. W pewnych
sytuacjach wręcz wymaga, aby
priorytetem państwa było zabezpieczenie podstawowych potrzeb
obywateli. Jak podkreśla Komisja
Prawa Międzynarodowego ONZ,
od państwa nie można oczekiwać,
iż zamknie szkoły, uniwersytety,
sądy, wycofa się z usług i wprowadzi swoje narody w stan chaosu i
anarchii, po to żeby zabezpieczyć
środki na spłatę zagranicznych i
krajowych kredytów.
Nasze stanowisko, które podzielają miliony Greczynek i Greków
jest bardzo jasne: domagamy się
poszanowania
międzynarodowego prawa i abolicji długu, za
którego zaciągnięcie nie odpowiadamy. Domagamy się także
społecznego audytu długu.

MFW, Komisja
Europejska i Kościół:
święta koalicja
neoliberalizmu i
patriarchatu
W Grecji to kobiety ponoszą najdotkliwsze konsekwencja zadłużenia kraju. Kryzys i cięcia dotyczą naszego życia. Jeśli kobiety
nie zmobilizują się do oporu, nikt
inny za nas tego nie zrobi. Neoliberalne rozwiązania kryzysu
zadłużenia są nastawione na likwidację tego co jeszcze zostało z
państwa opiekuńczego. Poprzez
likwidację i prywatyzację usług
publicznych państwo wycofu-

je się ze współodpowiedzialności społecznej wobec obywatelek
i obywateli. Opieka nad dziećmi,
chorymi i starszymi członkami
rodzin, nad osobami niepełnosprawnymi, nad młodymi ludźmi, którzy nie mogą znaleźć pracy
przestaje być sprawą współodpowiedzialności państwa i przerzucana jest do rodzin, które świadczą ją za darmo.
Pojęcie rodziny nie jest czymś
ogólnym i abstrakcyjnym. Jak
wszystkie dobrze wiemy w ramach rodzin to kobiety przejmują
praktycznie wszystkie obowiązki opiekuńcze. Neoliberalne państwo pozbywa się odpowiedzialności społecznej, gdyż „pogłębia
to deficyt, a więc dług publiczny” po czym zmusza kobiety żebyśmy się tym zajęły i świadczyły bezpłatną pracę. Innymi słowy,
kobiety muszą przejmować obowiązki państwa. Jednocześnie,
zamykanie i prywatyzacja usług
publicznych powoduje utratę
płatnej pracy kobiet, które stanowią większość zatrudnionych w
tych sektorach. Kobiety nie mają
szans na znalezienie nowej pracy,
szczególnie jeśli mają dzieci. Masy

ludzi zostają pozbawione pracy
i nie maja szans na przyszłość,
co szczególnie dotyka młodych
ludzi. Nie tylko jesteśmy skazane na ubóstwo i niepewność, ale
także to my ponosimy koszty kryzysu, za cenę przemęczenia, stresu, przedwczesnego starzenia się,
świadczenia nieodpłatnej pracy i
ponoszenia dodatkowych wydatków na utrzymanie rodzin. A jednocześnie państwo, kościół, i wiele „zacnych osób” mówi nam, że
to dobrze, aby kobiety wróciły do
domu i poświęciły się rodzinom
– ich prawdziwej misji życiowej.
W ten sposób społeczne okrucieństwo neoliberalnych polityk narzucanych przez Memoranda jest
maskowane przez reakcyjne, seksistowskie głosy, które odsyłają
kobiety do domu i rodziny.
To, co na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksem, w istocie jest
w istocie koalicją między polityką zaawansowanego kapitalizmu,
jaka jest artykułowana w Memorandach w postaci brutalnych cięć
wydatków i odbieraniu uprawnień, a konserwatywnymi ideologiami, które przekonują nas, że
miejsce kobiet jest w domu, bo na-

tura predystynuje nas do ról żon
i matek. Anachronistyczna skrajna prawica, którą reprezentuje
Kosciół idzie ręka w rękę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem
Centralnym i Komisją Europejską.
Ta święta koalicja kapitalizmu i
patriarchatu efektywnie odbiera
kobietom prawa do pracy, do ekonomicznej niezależności, do samostanowienia, wymusza na nas
powrót do życia w zależności. Jesteśmy traktowane jak niewolnice,
zmuszane do podejmowania „naturalnej” dla kobiet pracy i zastępowania usług publicznych, ponieważ „kobiety mają we krwi
poświęcenie dla innych”.
Dzieje się to kosztem naszego życia. Także dosłownie, bo traktowanie kobiet jako podrzędnych istot
oznacza, że nasze ciała są traktowane jako zawsze dostępne i mężczyźni mogą odreagowywać na
nas swoje frustracje. Nie jest przypadkiem, że przemoc wobec kobiet zwiększyła się odkąd Grecja
jest zarządzana przez Memoranda. Z tych wszystkich powodów
kobiety muszą się organizować i
tworzyć niezależny i autonomiczny ruch kobiet przeciwko zadłużeniu i cięciom wydatków publicznych na cele społeczne.

Neoliberalizm opisuje
rzeczywistość, która
nie istnieje
Nie wierzcie temu co media opowiadają o sytuacji w Grecji. I u was
i u nas media są kompletnie nierealne. Opisują rzeczywistość, która nie istnieje. Być może pamiętacie, jak kilka lat temu opowiadano
nonsensy o tym, ze kryzys to unikalny grecki przypadek, wynikający z lenistwa Greków i ich skłonności do kłamstw i korupcji. Ale
od tamtej pory już wiemy, że kryzys nie dotyczy tylko Grecji. Także
Stany Zjednoczone, Francja, Włochy i Japonia mają te same problemy. Kryzys, którego doświadczamy jest typowy dla kapitalizmu i
ma charakter systemowy.
Czy można mówić nawet o drakońskich środkach oszczędnościowych, gdy płace i emerytury
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w Grecji spadły o 40 % – 60 % i
podobnie spadła siła nabywcza
ludzi? Kiedy klasa średnia jest likwidowana przez zubożenie? Czy
to jest rozsądek fiskalny, jeśli bezrobocie wśród młodzieży sięga 25
%? Czy można mówić o „tymczasowym poświęceniu” kiedy niedożywienie i głód pustoszy szkoły podstawowe i dotyka zamożne
dzielnice? Jak można udawać, że
to wszystko jest konieczne, aby
„uporządkować greckie finanse”,
podczas gdy wykonawcy tych
polityk sami cynicznie stwierdzają, że podejmowane środki zawiodły. Grecja spychana jest w głęboką recesję i nie ma szans na spłaty
długu. Czy to sadyzm polityków
Trojki, czy raczej deklaracja wojny, jaką kapitał wypowiada ludziom pracy, deklaracja wojny
bogatych przeciwko biednym?
Jednocześnie to, co widzimy, to
powrót najgorszych form kolonializmu. Grecja jest pozbawiona nawet pozorów suwerenności
i jest traktowana przez domniemanych partnerów w Unii Europejskiej jako faktyczna kolonia,
albo protektorat. Trzeba jasno powiedzieć, iż ludzie w Grecji nie
powinni spłacać długów, za które nie odpowiadają. Spłaty muszą być wstrzymane natychmiast.
Zamiast astronomicznych sum
na obsługę długu trzeba zapewnić finansowanie podstawowych
potrzeb, infrastruktury, usług
publicznych, pomocy dla bezrobotnych, dla głodnych dzieci, dla
monoparentalnych rodzin, dla
chorych i niepełnosprawnych,
dla kobiet, na których wymuszono świadczenie bezpłatnej pracy
wskutek likwidacji i prywatyzacji usług publicznych. Jesteśmy
szantażowani usunięciem Grecji
ze strefy euro i z Unii Europejskiej. Chcemy pozostać w Unii –
w socjalnej Europie i budować ją
razem z wami.
Sonia Mitralia jest feministką i
aktywistką Kampanii Przeciwko
Zadłużeniu - CADTM. Niniejszy
artykuł jest kompilacją artykułów
Sonii Mitralii przysłanych przez
autorkę do publikacji na portalu
LSF Rozgwiazda. Przekład i opracowanie: Ewa Charkiewicz
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Euro? złotówka? waluty lokalne?
Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że
gospodarka ma płeć, że płeć mają budżety
państw i samorządów, systemy emerytalne
czy rynki pracy. Ale czy jest dla nas równie jasne, że płeć ma także waluta, jaką się posługujemy – że w banknoty i monety, które zarabiamy i którymi płacimy za zakupy, wpisane
są relacje ekonomiczne między mężczyznami i kobietami?
Pieniądze reprezentują nie tylko wartość finansową, lecz także pewną wizję społeczeństwa,
w tym pewien kształt relacji między płciami.
Z punktu widzenia zielonej polityki najlepsza
jest taka waluta, która sprzyja trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi, sprawiedliwości społecznej, równości kobiet i mężczyzn, pogłębianiu demokracji. W dzisiejszym kontekście
można to ująć jednym hasłem: potrzebujemy
waluty, która wspierając rozwój społeczny, zarazem możliwie najlepiej będzie chronić nas
przed negatywnymi skutkami globalizacji.

Jaka to waluta? Niektórzy powiedzą: oczywiście euro. Euro powstało m.in. dlatego, że
na globalnym rynku liczą się silni gracze, a
połączone siły europejskich gospodarek są
większe niż siła każdej z nich osobno. Frank,
lir, a nawet marka nie były w stanie realnie
konkurować z dolarem jako światową walutą
rezerwową, euro miało być do tego zdolne.
A nic przecież nie chroni lepiej od przegranej
w globalnym wyścigu niż... bycie po stronie
wygranych.
Inni powiedzą jednak, że na globalne wstrząsy wciąż najbardziej odporne są relatywnie
autonomiczne gospodarki narodowe. Waluty narodowe są nie tylko bardziej podatne na
demokratyczną kontrolę, ale także umożliwiają bardziej elastyczną reakcję na zmienne
warunki, dzięki czemu dają większą stabilność. Nie w dużych rozmiarach, lecz w zdolności szybkiego reagowania należy szukać
bezpieczeństwa.

Czy euro
ma płeć?
Anna ZachorowskaMazurkiewicz

Wspólna waluta europejska,
euro, wiąże się z istnieniem między krajami unii gospodarczomonetarnej (EMU). Najbardziej
zauważalnym przejawem istnienia wspólnej waluty jest to, że we
wszystkich krajach strefy euro
używa się tego samego pieniądze,
lecz na codzienne życie mieszkańców i mieszkanek strefy euro
równie duży wpływ ma fakt, że
obowiązuje w niej ujednolicona
polityka makroekonomiczna.
Polityka makroekonomiczna to
działania rządu nastawione na
osiągnięcie określonych celów,
takich jak niska inflacja, pełne zatrudnienie bądź wzrost gospodarczy. Polityka makroekonomiczna
oraz sama makroekonomia postrzegane są zwykle jako neutralne ze względu na płeć, gdy jednak
przyjrzymy się im bliżej, okazuje
się, że mają głęboki wpływ na pozycję kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Makroekonomia
i neoliberalizm
Po II wojnie światowej polityka
makroekonomiczna stała się za-

sadniczą częścią rządzenia państwem narodowym. Jednak od
lat 80. XX w., w epoce rządów
Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, nastąpił zwrot polityki
ekonomicznej w kierunku neoliberalnym. Ideologia neoliberalna
wzywa do liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji gospodarki.
Neoliberalizm zmienił postrzeganie roli państwa w gospodarce. Państwo przestano traktować
jako odpowiedzialne za dobrobyt
społeczeństwa, a zaczęło być postrzegane jako przeszkoda w jego
osiągnięciu. Państwo wycofuje się
z gospodarki, a jednym z przejawów tego wycofania jest rygorystyczna polityka makroekonomiczna. Tak więc rządy rezygnują
z wysokich podatków, ale oznacza to jednocześnie niższe wydatki z budżetu.
Unia Europejska w coraz większym zakresie prowadzi politykę
makroekonomiczną, i opiera ją na
neoliberalnych podstawach. Jej
wyrazem są restrykcyjna stabilność i surowe ograniczenia wpisane w EMU. Od państw strefy
euro wymaga się niskich wskaźników inflacji, niskiego deficytu
budżetowego i niskiego poziomu
zadłużenia publicznego (kryteria
z Maastricht, czyli tzw. kryteria
konwergencji). Przyjęcie Traktatu z Maastricht i wprowadzenie
1 stycznia 1999 r. wspólnej walu-

ty było sposobem na zinstytucjonalizowanie nowego reżimu monetarnego i dawało mandat do
wzmocnienia rygorystycznej dyscypliny.

Gospodarka opieki
po Maastricht
Jaki to ma związek z gender? Zarówno w krajach strefy euro, jak
i krajach mających się do niej
przyłączyć, kryteria konwergencji przyczyniają się do ograniczania wydatków budżetowych (co
wynika z obowiązku utrzymania
deficytu budżetowego oraz długu
publicznego na niskim poziomie).
Aby sprostać tym wymaganiom,
szuka się oszczędności w budżecie, co najczęściej dotyka sektorów związanych ze zdrowiem,
edukacją i opieką społeczną. Tak
się składa, że to kobiety w dużym
stopniu korzystają z wydatków
budżetowych na te cele, a ponadto to na nich spoczywa odpowiedzialność za opiekę w sytuacji,
gdy państwo się z tych dziedzin
wycofuje. Dlatego polityka makroekonomiczna UE, a w szczególności warunki wprowadzenia
euro, nie pozostaje bez wpływu
na relacje między płciami.
Ciężary restrykcyjnej polityki makroekonomicznej ponoszone są
przez ludzi w różnym stopniu w
zależności od płci i klasy społecznej. Polityka makroekonomiczna
zakłada istnienie i sprawne działanie ekonomii opieki. W neoliberalnej polityce makroekonomicznej ukryte jest założenie, że
ekonomia opieki może dostosować się do każdej zmiany wpro-

Jeszcze inni powiedzą, że najlepszym antidotum na burzliwe czasy są waluty lokalne. Tworzone przez ludzi na własny użytek,
zachęcają do większego skupienia na wymianie dóbr i usług na poziomie lokalnym.
Umożliwiają też sprawiedliwszą, niezależną
od panujących na rynku uprzedzeń wycenę wartości pracy kobiet i mężczyzn. Nie są
też podatne na akumulację, nie można ich po
prostu wsadzić do walizki i wywieźć.
Kto ma rację? Zwolennicy euro, walut narodowych czy walut lokalnych? A może wszyscy po trochu? Trudno odpowiedzieć na to
pytanie, bo tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze w Polsce takiej debaty. Dziś otwieramy ją,
publikując trzy artykuły: Anny Zachorowskiej-Mazurkiewicz o tym, jaką płeć ma euro,
Łukasza Molla o zielonych krytykach euro i
Bartłomieja Kozka o pożytkach z walut lokalnych. Zapraszamy do lektury – i do dyskusji

wadzonej na poziomie makro,
a w szczególności do wycofania
się państwa ze świadczenia usług
publicznych, zmniejszenia transferów społecznych i ograniczenia zatrudnienia w sektorze publicznym. Ponieważ to kobiety
wykonują większość prac opiekuńczych, zakłada się, że istnieje nieograniczony zasób nieodpłatnej pracy kobiet. Uważa się,
że są one zdolne przyjąć na siebie ciężar każdej zmiany, tak aby
zaspokoić podstawowe potrzeby rodzin i społeczności. Warto wspomnieć, iż kategoria „kobiet” nie jest jednolita: im niższy
status społeczny, tym obciążenia
wyższe. W warunkach restrykcyjnej polityki makroekonomicznej
awans jednych kobiet wiąże się ze
zwiększeniem obciążenia innych
kobiet, przejmujących na siebie
dodatkową pracę opiekuńczą.
Wprowadzenie wspólnej waluty
w krajach europejskich oznacza
akceptację dla wspólnej polityki
makroekonomicznej. A polityka
makroekonomiczna strefy euro
opiera się dziś na neoliberalnych
podstawach i ogranicza możliwości interwencji państwa w gospodarkę. Państwo wycofuje się m.in.
ze sfery opieki, a wolne miejsce
wypełnia nieodpłatna praca kobiet na rzecz gospodarstwa domowego i społeczności lokalnej.
Te dodatkowe godziny pracy
uzupełniają niedobory dochodów
gospodarstw domowych, brak
odpowiednich ośrodków opieki
nad dziećmi, niedostateczną opiekę zdrowotną. Niemniej odbywa
się to kosztem kobiet. A przecież
rolą państwa nie jest pozostawianie gospodarki samej sobie...

Adam Ostolski.

Czy euro może zmienić płeć?
Państwo nie tylko powinno, ale
również może prowadzić bardziej
wrażliwą na płeć politykę makroekonomiczną. Prowadzenie takiej
polityki jest również możliwe na
poziomie europejskim, choć wymagałoby to przemyślenia na
nowo podstaw unii gospodarczo-monetarnej, gdyż kryteria z
Maastricht są zanadto ograniczające. Politykę makroekonomiczną wciąż łatwiej jest prowadzić
i zmieniać na poziomie państwa
narodowego, ale warto pamiętać,
że także polityka państw członkowskich może być i często bywa
z gruntu neoliberalna.
Ważną kwestią na dziś wydaje
się powiązanie na nowo polityki monetarnej z polityką fiskalną
(czyli m.in. ustalaniem wysokości podatków). Euro wyciągnęło
politykę monetarną poza zasięg
państwa narodowego, ale pozostawiło mu politykę fiskalną, co
utrudnia ich koordynację. Jednak
bez względu na to, czy ponowne
powiązanie tych dwóch rodzajów
polityki odbędzie się na poziomie
europejskim, czy na poziomie
państw narodowych, najważniejszą sprawą jest uwolnienie się od
neoliberalnych dogmatów oraz
uznanie równości kobiet i mężczyzn za jeden z podstawowych
celów polityki gospodarczej.
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz – ekonomistka, adiunkt
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ, członkini Think Tanku Feministycznego. Zajmuje się
ekonomią instytucjonalną i feministyczną.
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Euro i jego
proeuropejscy krytycy
Łukasz
Moll

Kiedy w drugiej połowie lat
90. państwa Unii Europejskiej
przyjmowały wspólną walutę,
przed Polską pozostawała ciągle daleka droga do przystąpienia do europejskiej wspólnoty, która funkcjonowała w
wyobraźni większości Polek i
Polaków jako obiekt marzeń,
kraina demokracji i dobrobytu.
Chociaż już na etapie projektowania wspólnej waluty pojawiały się z różnych stron wątpliwości, czy jej konstrukcja
gwarantuje państwom członkowskim trwały i stabilny rozwój, Polska nie brała udziału w
tej dyskusji.
Projekt wspólnej waluty od początku spotkał się z ostrą krytyką nie tylko nacjonalistycznych
eurosceptyków, ale także części
ugrupowań progresywnych, które
wskazywały na ryzyko negatywnych skutków przyjęcia wspólnej
waluty w kształcie, jaki jej nadano: kosztów społecznych i ekologicznych, erozji demokracji, umacniania się międzynarodowych
korporacji i powiększenia dotychczasowych dysproporcji w rozwoju zarówno między państwami,
jak i pomiędzy regionami.

Euro pod ostrzałem

Świadectwem takiej krytyki jest
opublikowana w 2000 r. broszura „The Euro or a Suistanable
Future for Britain? A Green Critique of Single Currency” autorstwa zielonej europosłanki Caroline Lucas oraz Mike’a Woodina.
Liderzy Partii Zielonych Anglii i
Walii wyjaśniają w niej, dlaczego
ich ugrupowanie – progresywne,
proeuropejskie, a wręcz internacjonalistyczne – proponuje, by
Wielka Brytania nie przystępowała do unii walutowej.
Lucas i Woodin szkicują tło, na
którym zrodził się pomysł ustanowienia wspólnej waluty i odbyło się negocjowanie jej kształtu.
Wpisywał się on w trend liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji
gospodarek, znoszenia barier w
handlu światowym, przybierający na sile od przełomu lat 70. i 80.
Ustanowienie wspólnej waluty leżało przede wszystkim w interesie potężnych, transnarodowych
korporacji – miało umożliwić im
swobodniejsze funkcjonowanie
na wspólnym rynku europejskim
poprzez wyeliminowanie przeszkód takich jak wahania kursów
walut. Wspólna waluta miała też
ułatwić przenoszenie inwestycji
do tych państw, które kusić będą
niższymi podatkami, tanią pracą, słabszą ochroną pracowników
i środowiska, niskim poziomem
uzwiązkowienia itp.
Autorzy przewidywali, że wpro-

wadzenie wspólnej waluty przyspieszy „wyścig na dno” pod
względem
standardów
społecznych i ekologicznych oraz
zmusi pracowników w Europie do wzmożonej konkurencji. Zobowiązania, jakie Traktat
z Maastricht nałożył na państwa
uczestniczące w unii walutowej,
dotyczą niskich poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego oraz zbliżonych poziomów inflacji i stóp procentowych.
Lucas i Woodin ostrzegali, że tego
rodzaju narzucana przez euro
polityka „zaciskania pasa” może
zniechęcić obywateli i obywatelki Europy do Unii Europejskiej.
Antyunijne protesty w niektórych
państwach i niepokojąco wysokie
poparcie dla ugrupowań antyunijnych, antyimigranckich i ksenofobicznych stanowią potwierdzenie ich obaw.

Zastrzeżenia Lucas i Woodina budziło również oderwanie
polityki monetarnej w eurolandzie od demokratycznej kontroli przez powierzenie jej Europejskiemu Bankowi Centralnemu,
którego status określono jako
„niezależny” od innych organów
Unii. EBC ma za zadanie zwalczać inflację, nie ma natomiast
obowiązku dbać o cele społeczne, jak np. poziom zatrudnienia. Lucas i Woodin wskazywali, że nie sposób wyznaczyć stóp
procentowych na takim poziomie, aby były odpowiednie dla
wszystkich gospodarek eurolan-

Pieniądze na ludzką skalę
Bartłomiej Kozek
Coraz więcej społeczności na
całym świecie tworzy lokalne waluty bądź zakłada banki
czasu, szukając własnej odpowiedzi na globalne problemy
ekonomiczne. Jaka jest historia lokalnych walut i czy mają
przed sobą przyszłość?
Najbardziej znanym historycznym
przykładem wykorzystania lokalnego obrotu walutowego było austriackie miasteczko Woergl. W
latach 30. XX w. globalny kryzys
ekonomiczny doprowadził do zapaści narodowych gospodarek. W
wielu obszarach Niemiec i Austrii
wymiana pieniężna praktycznie
stanęła. Władze Woergl zdecydowały się na podjęcie drastycznego
kroku. Zamiast walutą zdecydowały się płacić specjalnymi bonami, honorowanymi w lokalnych
placówkach handlowych i usługowych. W lokalnym banku zdeponowały 12 tys. szylingów austriackich na zabezpieczenie projektu.
Bony miały jedną ważną cechę –
negatywną stopę procentową, co
oznaczało, że wraz z upływem
czasu traciły na wartości. Zachę-

cało to do ich szybkiego wykorzystywania, a tym samym – do
zwiększania ilości pieniędzy, pozostających w obrocie w lokalnej
gospodarce. Ponieważ bony honorowane były tylko w miasteczku,
wspierały one lokalną produkcję i
doprowadziły do zmniejszenia się
poziomu bezrobocia w okolicy.

Tamten historyczny projekt zakończyła interwencja banku centralnego Austrii, ale dziś podobne projekty nie muszą się już raczej obawiać
tego typu ingerencji. Pozwoliły one
na odbudowę lokalnych ekonomii
w pogrążonej w kryzysie Argentynie, dziś zaś wykorzystywane są
zarówno w Grecji, jak i w Wielkiej
Brytanii. Najnowszym projektem
tego typu – funtem bristolskim –
można już nawet płacić część lokalnych podatków.
Lokalną walutę bardzo często
wspiera system banków czasu
– przy integracji tego typu inicjatyw, jak ma to miejsce np. w
austriackim Voralbergu, bony reprezentują nie tylko wartość stricte ekonomiczną, ale też służą do
wymiany usług między osobami uczestniczącymi w lokalnym
systemie wymiany ekonomicznej
(LETS – Local Exchange Trading
System). Dla przykładu we wspomnianym Voralbergu 100 talentów równa się 1 godzinie pracy.
Lokalne gazety, specjalne strony
internetowe czy ogłoszenia na
miejskich targowiskach pozwalają na zapoznanie się z umiejętnościami, jakie do „kręgu wymiany”

wnoszą jego uczestniczki i uczestnicy. Skoszenie trawnika w zamian za upieczenie ciasta urodzinowego czy lekcje angielskiego w
zamian za pomalowanie mieszkania – da się zrobić!
W zglobalizowanej gospodarce,
w której kursy walut zależą od
nastrojów spekulantów, a wysokość kursu ma znaczenie dla
opłacalności zorientowanej na
eksport produkcji, lokalne waluty
przywracają ekonomii jej lokalny
wymiar. Zwiększają świadomość
powiązań w lokalnej gospodarce, przyczyniają się do poprawy
sytuacji firm, biorących udział
w tego typu projektach, zmuszanych do konkurencji z sieciowymi sklepami i wielkimi, globalnymi korporacjami. Mają również
wymiar ekologiczny – wspierając
lokalną produkcję, przyczyniamy
się do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, emitowanych przez transport towarów
z bardziej odległych obszarów.
Lokalne waluty i banki czasu
wpisują się znakomicie w ideę
trwałego, zrównoważonego rozwoju. Dlatego projekty tego typu
warte są wspierania niezależnie
od tego, czy Polska zdecyduje się
przyjąć euro, czy pozostanie przy
złotówce.
Bartłowniej Kozek – redaktor
Zielonych Wiadomości, zajmuje się Zielonym Nowym Ładem,
polityką społeczną oraz usługami publicznymi.

du. Wysokie stopy procentowe,
które pomogą zdusić inflację w
części państw, spotęgują recesję
w innych, zaś niskie, korzystne
dla państw słabiej rozwiniętych,
doprowadzą do „przegrzania
się” gospodarek wiodących. Autorzy przewidywali, że polityka
„one size fits all” („jeden rozmiar
dla wszystkich”), niewrażliwa na
różnice w rozwoju gospodarek
narodowych, spowoduje wzrost
dysproporcji między państwami oraz... kryzysy zadłużeniowe
państw o mniej konkurencyjnych
gospodarkach.

Nie wylewać dziecka
z kąpielą?
Czy to znaczy, że powinniśmy
odejść od wspólnej waluty? Zdania w tej kwestii są podzielone.
Wylanie dziecka europejskiej integracji, waluty euro, z kąpielą
kłopotów, jakie zrodziło, mogłoby spowodować trudne do oszacowania straty. Dlatego pojawiają się pomysły na ratowanie
wspólnej waluty, idące w zupełnie innym kierunku niż lansowana obecnie przede wszystkim
przez Berlin dyscyplina budżetowa. Zdaniem większości ekonomistów nacisk na zaciskanie
pasa zdusi wzrost gospodarczy
w Europie, w efekcie czego zadłużone państwa nie tylko nie
będą w stanie zmniejszyć zadłużenia, ale popadną w jeszcze
większe tarapaty.

Dlatego konieczna jest szybka rekonstrukcja strefy euro. Odpowiedzią na jej kryzys jest... ściślejsza integracja gospodarcza
i polityczna. Zielony europoseł
Pascal Canfin, specjalizujący się
w zagadnieniach gospodarczych,
wskazuje na szereg rozwiązań,
które mogłyby zapewnić strefie
euro stabilniejszą przyszłość. Euroobligacje sprawiłyby, że dług
państw strefy euro byłby liczony
łącznie, niwelując dysproporcje
między słabszymi a mocniejszymi gospodarkami. Europejski podatek od transakcji finansowych
ograniczyłby transakcje spekulacyjne. Poddanie Europejskiego
Banku Centralnego demokratycznej kontroli pozwoliłoby zmienić
jego priorytety tak, aby obejmowały np. troskę o zmniejszanie
bezrobocia. Warto wprowadzić
również wewnętrzny transfer
środków od państw z nadwyżkami handlowymi, które uzyskują
je w wyniku obniżaniu standardów socjalnych i ekologicznych,
do państw z deficytami handlowymi, w których te standardy są
respektowane.
Jeśli strefa euro ma ocaleć, unia gospodarcza musi pójść dużo dalej
niż dotychczas. Dziś już coraz wyraźniej widać, że unia walutowa
bez harmonizacji podatkowej to
stawianie wozu przed końmi. I że
musi jej towarzyszyć realna unia
polityczna, w której kluczowe decyzje w polityce europejskiej będą
podejmowały organy pochodzące
z wyboru obywateli i obywatelek.
Więcej demokracji i więcej solidarności przyda się w Europie niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość wspólnej waluty.
Łukasz Moll – student politologii na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, członek Klubu
Krytyki Politycznej na Śląsku,
publicysta „Zielonych Wiadomości”.
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Adela
Tarkowska

Chińszczyzna po polsku
Jerzy A. Masłowski

Jaglanka nasza powszednia

z jej trwającej już
niemal dwa lata
podróży rowerem
przez świat

Harare – stolica Zimbabwe. Pomimo
zasłyszanych i przeczytanych niepochlebnych opinii, postanowiliśmy tu przyjechać. Okazało się, że to metropolia, jakiej jeszcze w Afryce nie widzieliśmy! Piękne, futurystyczne biurowce,
szerokie ulice, czyste chodniki, supermarkety i pierwszy w Afryce deptak
dla pieszych!!! Pierwsze dni spędziliśmy u państwa Grabowskich, Polaków
mieszkających w Zimbabwe od początku lat 80-tych. Pani Krystyna jest ginekologiem, a pan Wiesław był trenerem kadry narodowej Zimbabwe w piłce nożnej, obecnie nadzoruje transfery zawodników zimbabweńskich do
Europy, w tym także do Polski. Tu ciekawostka dla fanów futbolu: do Legii
za sprawą pana Wiesława trafili m.in. Dickson Choto i Chinyama.
Goszcząc w Harare poznaliśmy nieznany nam dotąd wymiar – życie Polonii w
Afryce. Zdumiało nas, jak wielu w Zimbabwe mieszka Polaków (ok. 200!), od jak
dawna owi Polacy w Zimbabwe już są (większość przyjechała w 1980 r.), oraz
– że prawie wszyscy to wysokiej klasy specjaliści, głównie lekarze, inżynierowie
i architekci. Co ich do Zimbabwe sprowadziło i czemu nie wyjechali mimo tak
ogromnych trudności i chaosu, w którym według nich kraj się pogrążył?
Wybrany w na prezydenta w 1980 r. Robert Mugabe, początkowo stwarzał pozory zrównoważonego, mądrego przywódcy. Nie wyrzucił białych z kraju, czarni
odzyskali swoje prawa, zaczęli chodzić do szkół, opieka zdrowotna kwitła, a
jej standardy były porównywalne do europejskich. Poznani przez nas Polacy,
wszyscy, po kolei z rozrzewnieniem wspominają tamte czasy. Opowiadają jak
było pięknie, czysto, bogato, bezpiecznie porządnie! Zimbabwe jako raj na ziemi. Infrastruktura i system administracyjny stworzone przez białych trwały, a
kraj pod rządami czarnej większości był stabilny i przyjazny. Lekarze opowiadali, że gdy przyjechali w latach 80. z komunistycznej Polski, przecierali oczy ze
zdumienia na widok wyposażenia szpitalnego. Pani Bożena, chirurg twarzowoszczękowy, skończyła studia medyczne w USA. Wróciła do Polski i okazało się,
że nijak nie może wykorzystać w praktyce umiejętności zdobytych w Ameryce.
Brak sprzętu, brak wykwalifi kowanej kadry. Uciekła od polskiego brudu do Afryki, do Zimbabwe. Mogła tu przeprowadzać zabiegi, o których w Polsce jeszcze
się nikomu nie śniło! Pani Krystyna, ginekolog pracowała w państwowych szpitalach, w których warunki były takie, jak obecnie jedynie w prywatnych klinikach.
Wszyscy zachwycają się tym, jakie wspaniałe były kiedyś w Zimbabwe drogi.
Szerokie pobocza, przy głównych drogach miejsca postojowe ze strefą piknikową, piękne ścieżki rowerowe (ścieżki rowerowe w Afryce w latach 80!
Słuchanie tych historii wprawiało nas w zdumienie. No dobrze, skoro 30 lat temu
był tu raj, jak to się stało, że wszystko zaczęło się walić? Trochę wyjaśniła nam
historia kolejnego Polaka. Janusz, miał wspaniale prosperującą farmę z różami.
Zdobywał nagrody, a jego róże podbijały nawet rynki holenderskie. Był też pierwszym białym z okolic Harare, który w 2005 roku został wyrzucony ze swojej farmy.
Pytaliśmy jak do tego wszystkiego doszło. Okazało się, że po odzyskaniu niepodległości, Mugabe trzymał sztamę z białymi i milczał na temat kwestii ziemi. Biali,
stanowiący 2% społeczeństwa, posiadali wówczas 80% najlepszych, uprawnych
ziem. Wielu z nich nabyło swoje majątki nie za czasów kolonialnych ale już za
czasów niepodległości Zimbabwe, na zasadzie „willing seller, willing buyer”. Nikt
sprawy nie poruszał do czasu, gdy tzw. weterani wojenni, którzy walczyli o niepodległość Zimbabwe, po raz kolejny zwrócili się do Mugabego z żądaniami zapłaty i spełnienia obietnic m.in. emerytur wojskowych. Mugabe, który pieniędzy
już sporo ukradł, nie miał z czego spłacić roszczeń. Zaczęła się propaganda i
nagonka na białych farmerów, konfiskaty a zajmowane farmy przejmowali głównie wcale nie weterani a oficjele, ministrowie itd. Mugabe robił się coraz bardziej
nieobliczalny, a kraj coraz bardziej niestabilny. Ze spichlerza Afryki, Zimbabwe zamieniło się w jeden z najwolniej rozwijających się krajów na świecie. Podobno po
wprowadzeniu dolara amerykańskiego kraj powoli wrócił do jako takiej stabilności
i nie widać w zasadzie, że borykał się z takimi trudnościami.
Poznani biali w większości mieszkają w bogatych dzielnicach, w wielkich willach z
basenem i olbrzymim ogrodem, za wysokim murem z drutem kolczastym i drutem
pod napięciem oraz strażnikiem. Mają służbę, ogrodników, niańki, kierowców i innych, wszelakich pomagierów. Większość białych nie używa już pejoratywnego
terminu służba ale pomoc domowa, zapewniają swoim pracownikom wyżywienie, dach nad głową, zatrudniają członków ich rodzin a dzieciom płacą za szkołę.
Poznaliśmy jednak i taki dom, w których o gosposiach mówi się z pogardą.
Życie białych i czarnych w Afryce – dwa światy. Niby nic przeciw sobie nie mają,
ale też i niewiele ich łączy. Poza nielicznymi wyjątkami, nie spotykają się w celach
towarzyskich, nie żyją w tych samych dzielnicach, nie jedzą tego samego jedzenia, nie pojawiają się w tych samych restauracjach, nie mają wspólnych tradycji,
gdyby nie urzędowy angielski, nie mówiliby nawet tym samym językiem. Z jednej
strony fajnie, że biali pomagają swoim pracownikom, z drugiej, szkoda, że sprowadza się to ciągle do wymiaru pomocy. Szkoda, że maid (gosposia), nie może
pozwolić sobie na to, żeby samodzielnie opłacać szkołę swoim dzieciom. Szkoda, że musi błagać białego pracodawcę o zatrudnienie męża i szkoda, że lepszej
pracy nie znajdzie, nawet gdy u rządów są obecnie jej czarni bracia. Niby kraj niepodległy, ale wciąż od białych zależny. Zwykły obywatel niewiele ma z tej wolności. Co z tego, że czarny ma teraz prawo mieszkać, jeść i robić zakupy tam gdzie
biały, skoro i tak go na to nie stać! Teraz, na straży separacji nie stoją już przepisy
ale status majątkowy. Taka to niepodległość, na której skorzystała tylko wąska
grupka, a duża cześć społeczeństwa nadal żyje jako wyrobnicy i służba.
www.biketheworld.pl

ISSN 1898-8717 08

s t r o n a * * *

Pewnego razu, a było to 25 lat
temu, gdy kupowałem na bazarze kaszę jaglaną, sprzedawczyni
rzekła: Pan zawsze bierze tak dużo
jaglanki. Musi pan mieć mnóstwo
kanarków. Odparłem, że nie mam
ptaków i że kaszę zjadam sam.
Wtedy ona zrobiła wielkie oczy i
spytała: Pan to naprawdę je?
Nie bez dumy przyznam, że jestem jedną z zaledwie paru osób,
które upowszechniły w naszym
kraju dobry zwyczaj jedzenia kaszy jaglanej. Na jej temat napisałem wiele artykułów, zachęcałem
do jej spożywania w programach
radiowych i z okazji najróżniejszych pogadanek. Wysiłki nie poszły na marne. O ile ćwierć wieku
temu tę najzdrowszą pod słońcem kaszę można było kupić jedynie na niektórych bazarach, o
tyle dziś jest ona dostępna niemal
w każdym spożywczaku. Jednak
wciąż jemy jej zbyt mało.
Kasza jaglana to rozdrobnione
proso. A proso to nie tylko wartościowe zboże, ale też cudowny
lek na wiele schorzeń. Wiedzieli
o tym już starożytni Chińczycy.
Mało kto wie, ale to właśnie proso było pierwszym zbożem uprawianym w Państwie Środka (ryż
dotarł do Chin o wiele później z
sąsiednich Indii i po jakimś czasie
częściowo wyparł proso). Chińscy
naturoterapeuci twierdzą, że gdy
głównym zbożem w menu było
proso, ludzie dożywali 120 lat w
znakomitej kondycji. Po tym, jak
upowszechniło się jedzenie ryżu

i innych zbóż średnia długość
życia spadła i ludzie zaczęli chorować. Nasuwa się pytanie: dlaczego proso ma tak niezwykły
wpływ na nasz ustrój?
Organizm ludzki dopóty jest
zdrowy, dopóki ma odczyn zasadowy. Zakwaszony organizm to
organizm niewydolny, chory. Należy więc jeść pokarmy zasadowe,
a są nimi: proso (a więc kasza jaglana), warzywa, owoce, oraz nie
oczyszczana sól (sól oczyszcza się
m.in. działając na nią kwasami i
dlatego czysty chlorek sodu jest
szkodliwy). Reszta pokarmów
– mniej lub bardziej – zakwasza
nasze organizmy. Najmniej zakwaszają zboża, najwięcej: mięso,
cukier, kawa, alkohol i środki chemiczne dodawane do żywności
(konserwanty, słodziki, substancje smakowo – zapachowe).
Choć najzdrowszym zbożem jest
proso, nie znaczy to, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia
innych zbóż, bowiem i one mają
wartość odżywczą oraz terapeutyczną: pszenica w cudowny sposób regeneruje wątrobę, usprawnia system nerwowy i wzmacnia
wzrok, żyto poprawia pracę serca, jęczmień i owies są niezastąpionym lekiem na płuca i jelito
grube, ryż poprawia właściwości
krwi, zaś kukurydza leczy niektóre schorzenia żołądka i wzmacnia siłę mięśni. I choć wszystkie
te zboża nieco zakwaszają organizm, to długie gotowanie i dokładne przeżuwanie sprawia, iż

stają się one wartościowym pokarmem. Należy jednak podkreślić, że chodzi o nie oczyszczane
zboża i mąkę z pełnego przemiału; biała mąka czy polerowany
ryż są produktami niezrównoważonymi i należy ich unikać.
Zboża powinny być podstawą
diety i stanowić 60 procent całości zjadanego pokarmu. Kolejne
30 procent to warzywa, owoce,
orzechy i nasiona (np. dyni, słonecznika itp.). W pozostałych 10
procentach powinny się zmieścić
pozostałe produkty. Ważne jest,
by połowę spożywanych zbóż
stanowiło proso. Warto pamiętać,
że dieta oparta na prosie i kaszy
jaglanej oraz gotowanych warzywach jest jedyną skuteczną dietą
w walce z nowotworami, cukrzycą, a także innymi trudnymi do
wyleczenia schorzeniami.
Kaszę jaglaną gotuje się około 10
minut, może więc być daniem zrobionym „na szybko”. Najlepiej
wsypywać ją na wrzątek w proporcji: 2 części wody – 1 część kaszy. Na śniadanie można ją zjeść z
tartym jabłkiem i cynamonem lub
sezonowymi owocami i jogurtem,
na obiad pod postacią krupniku
lub z duszonymi warzywami albo
grzybami, zaś na kolację jako dodatek do sałatki; kasza może też być
składnikiem farszu do pierogów
lub pasztecików, zaś mąką jaglana
(wymieszana z pszenną) doskonale
nadaje się do robienia naleśników i
ciast. Pamiętajmy więc o jaglance
robiąc codzienne zakupy.
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Marit i Justyna
Dziś będzie o kibicach. Tak to już
jest w naszym kraju, że jak nasz zawodnik odnosi jakieś znaczące sukcesy, to jego konkurenci stają się natychmiast wrogami narodowymi
Polaków. Kibice z twarzami wymalowanymi w biało-czerwone barwy
wojenne zwierają szeregi i jednoczą się w zbiorowym narodowym
opluwaniu Niemca, Norweżki, czy
Rosjanina, przez których poczynania nasz idol zajął tylko drugie miejsce. To drugie miejsce już nie cieszy
nas nic a nic. Ono nas wręcz irytuje. Więc dostaje się też przy okazji i
naszemu idolowi: że cienias, że ciota, skoro dał się pokonać takiemu...
Miłość kibiców do gwiazd sportu
jest w Polsce warunkowa; bardzo
łatwo zmienia się w mieszankę pogardy i nienawistnej złośliwości i w
tej postaci od razu gotowa jest rozlać
się po internetowych forach. Niech
więc nasz idol ma się na baczności,
a na razie poopluwamy sobie jego
oponenta. Jak ten Hannawald śmiał
przeskoczyć Małysza? Pewnie miał
dziadka już nie w Wermachcie, ale
bez mała w SS. Bioergen prześcignęła naszą Justynkę? Wiadomo,
żre na potęgę ten swój doping i ma
bicepsy jak Pudzian. Zresztą Justyna też nie lepsza: jak mogła dać się
wyścignąć takiemu beztalenciu?!?

ZIELONE WIADOMOŚCI są nieregularnym,
bezpłatnym dodatkiem do miesięcznika
„Zielono i w poprzek”.
Wydawca: Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO,
ul. Kabacki Dukt 2 lok. 78, 02-798 Warszawa.

To wszystko jest tak smutne, że
przyćmiewa całą radość przeżywania sportu. Niby można nie przejmować się pryszczatą gówniażerią
na forach, ale... problem jednak jest.
Odpryski nienawiści z tych forów
trafiają także samych zawodników.
Zawsze ktoś uprzejmy doniesie takiemu, albo takiej: „– Zobacz, jaka
tu na ciebie jest jazda, ja bym na
twoim miejscu nie wiedział gdzie
uciekać...”. Te rzeczy dzieją się naprawdę. Pamiętamy wszyscy dramatyczną rezygnację Doroty Świeniewicz z reprezentacji Polski w
siatkówce po takiej właśnie nagonce. Dodajmy: po nagonce zorganizowanej przez paru szczeniaków,
jako bezinteresownie złośliwa zabawa. Mnie przeraża nie tyle ich
pomysł, co liczebność tłumu, który wówczas przyłączył się natychmiast do fali nienawiści.
Bardzo ważne jest, ilu z nas potrafi
stanąć w obronie sportowców, twarzą w twarz z tym nienawistnym
tłumem anonimów. Nie wiem jak
Państwo, ale ja – już stoję.
Marit Bioergen jest wielką zawodniczką. Walczy na trasach biegowych uczciwie i pięknie. Od zawsze zachowuje się fair wobec
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konkurentek i wszyscy, którzy nie
mają na oczach bielma, widują w
telewizji jej piękne, sportowe gesty
wobec Justyny, wykonywane niezależnie od tego, która z nich akurat wygrała. To nie Marit Bioergen
ustalała przepisy medyczno-sportowe i jeśli ktokolwiek ma co do
tych przepisów wątpliwości, niech
kieruje je gdzie trzeba, a nie do
Marit. To szczęście dla Justyny Kowalczyk, że walczy z tak znakomitą konkurentką. I Marit ma szczęście, że może walczyć z Justyną
Kowalczyk. To także absolutnie
wybitna zawodniczka. Ma takie
cechy, które pozwalają jej zwyciężać w sposób zapierający dech w
piersiach. O Justynie napisano już
tyle dobrego, że nie jestem w stanie nic nowego dodać.
Która z nich jest lepsza? Która
wygra w tym roku puchar świata? Odpowiadam tłumowi żywiącemu się bełkotem nienawiści na
internetowych forach: guzik mnie
to obchodzi. Niech wygra Marit.
Albo Justyna. Żadnej z nich od
tego nic nie przybędzie ani nie
ubędzie. Nie bez powodu w tytule nie pytam „Marit czy Justyna?”. Dla mnie obie są wielkie:
i Marit i Justyna. Rzekłem.
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