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Kobiece rewolucje wciąż trwają
Beata Kowalska

Oświecenie rozbudziło tkwiące w nas nadzieje na realizację ideałów
demokracji i sprawiedliwości społecznej. Odkryliśmy wówczas znaczenie własnej wolności, odpowiedzialności za nią, autonomii działania. Świat boski przekształcił się w coś, co sami ustanawiamy. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela jak w soczewce skupiała te idee:
„Wszyscy rodzą się i pozostają wolni i równi w prawach”, a prawa
te są uniwersalne. Równość, wolność i braterstwo. A gdzie są siostry?
Olimpia de Gouges w proteście przeciwko konstytucji odmawiającej kobietom praw obywatelskich, napisała:
– Kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje równa mężczyźnie
we wszystkich prawach. Różnice społeczne mogą opierać się jedynie
na wspólnym pożytku.
– Prawo powinno być wyrazem woli ogółu. Wszystkie Obywatelki
i Obywatele powinni uczestniczyć osobiście lub przez swoich reprezentantów w tworzeniu prawa, które powinno być takie samo dla wszystkich obywatelek i obywateli, którzy z urodzenia są równi i powinni mieć
jednakowy dostęp do wszystkich urzędów i stanowisk publicznych,
podług zdolności i tylko na podstawie osobistych cnót i talentów.
– Nikt nie może być prześladowany zwłaszcza z powodu swych
najgłębszych przekonań. Kobieta ma prawo wstępowania na szafot,
powinna mieć również prawo wstępowania na Trybunę1.

Obywatelki Francji dołączyły do grona pełnoprawnych obywateli
dopiero pod koniec II wojny światowej, czyli półtora wieku później.
Mimo roszczeń do uniwersalizmu, obywatelstwo zostało ukształtowane wedle męskiego wzorca. Warunkiem bycia obywatelem było
uczestnictwo w sferze publicznej. To wymagało bycia racjonalnym.
A kobiety – zdaniem wielu filozofów i polityków – nie były racjonalne, dlatego z tego uczestnictwa zostały wykluczone. Człowiek –
mężczyzna, król stworzenia, miał misję przekazywania racjonalności
tym, którym jej brak: kobietom, innym istotom i całej Ziemi. Kobieta
nie posiadała ani prawnego, ani publicznego statusu. Według prawa
mąż i żona stanowili jedną osobę, reprezentowaną przez działającego w sferze publicznej mężczyznę, który pozostawał głową domu,
panem własności i jej opiekunem.
Jan Jakub Rousseau, piewca wolności, równości i sprawiedliwości –
wyłącznie dla mężczyzn – w prosty sposób pozbawił kobiety statusu
obywatelek. Obowiązkiem wszystkich obywateli jest służba wojskowa,
ale ponieważ kolidowałaby ona z funkcjami macierzyńskimi, kobiety
nie mogły być obywatelkami. Równocześnie nie znaczyło to, że nie
podlegały ocenie z punktu widzenia rzekomego społecznego dobra.
Uchylanie się od macierzyństwa czy przerywanie ciąży było, wedle
tegoż oświeceniowego filozofa, grzechem przeciwko naturze i społeczeństwu, który winien być karany. Do posłuszeństwa wobec mężczyzny i społeczeństwa należało przyuczać dziewczynki od wczesnych
lat – „nie dajmy jej ani jednej chwili poczuć się bez wędzidła. Niech
się nauczą odrywać od zabawy w najbardziej ciekawym momencie
i zabierać bez szemrania do roboty”2 – pisał Rousseau w Emilu.

Za te słowa została skazana i stracona 3 listopada 1793 roku.

Mimo kategorycznej męskiej wykładni jaka dominowała w tamtej
epoce, dla wielu kobiet konsekwencją wiary w oświeceniowe idee
stało się żądanie równości płci. Kobieta i mężczyzna – w opiniach
prekursorek feminizmu – są ontologicznie identyczni. Ich dusza
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i rozum nie różnią się przecież. Każdy człowiek – kobieta i mężczyzna – jest niezależnym, racjonalnym podmiotem, ich godność
wypływa z tej niezależności. Zainspirowana ideami Francuskiej Rewolucji Mary Wollstonecraft podkreślała „Nie chcę władzy kobiety
nad mężczyzną, ale nad samą sobą”3. Trzonem emancypacyjnego
projektu była wiara w rozum, edukację, krytyczne myślenie, które uruchomią społeczną zmianę. Wolne korzystanie z możliwości
zdobywania wiedzy prowadziło do krytyki „wszystkich nauczycieli, prawników, uczonych, którzy podtrzymują system podległości”4,
a nade wszystko do krytyki duchowieństwa, trzymającego kobiety
w mentalnej niewoli. Dla jednych oznaczało to całkowite odrzucenie
religii, dla innych – samodzielne zanegowanie mediacji kleru w odbiorze duchowej prawdy, bo „jestem wykształcona i mogę myśleć
za siebie”5 – jak pisała feministka i abolicjonistka Sarah Grimke.
Doświadczenia Rewolucji francuskiej pokazało, że w ramach ruchów
rewolucyjnych kobiety mogą więcej. Zachęca się je do wspólnej
walki i pełnego uczestnictwa jako matki, towarzyszki, a nawet bojowniczki wiodące lud na barykady. Równocześnie, w imię konieczności zachowania jedności ponad wszelkimi podziałami, uniemożliwia
się im artykułowanie autonomicznych postulatów – społecznych,
ekonomicznych czy politycznych. Spętane siecią zależności, muszą
odtwarzać granice kulturowo akceptowanych zachowań. Nikt nie
kwestionuje wyjątkowej pozycji kobiet − od nich zależy przetrwanie narodu, rewolucji, kultury. Jednak paradoksalnie ich rola jako
strażniczek wspólnotowych wartości, według przewrotnej męskiej
wykładni, legitymizuje kontrolę kobiecego zachowania. Kontrolę,
znowu w imię jedności, postępu, tradycji. Upolityczniona kobiecość
– zwłaszcza macierzyństwo – stała się ikoną doskonale pasującą
do patriarchalnej układanki. Wszelkie próby zmiany hierarchicznych
relacji między płciami zwykle kończyły się niepowodzeniem. Nie
tylko w czasach Théroigne de Méricourt.
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Dlatego kobiece rewolucje wciąż trwają. Czasem odwołują się do
zestawu liberalnych narzędzi, by poprzez prawne gwarancje dostępu do sfery publicznej, zdrowia, edukacji czy rynku pracy zapewnić
kobietom sprawiedliwe traktowanie. Inne – wybierają radykalne
strategie oporu wobec kapitału, dyskryminacji w imię religii czy kultury, by walczyć o prawa pracownicze i reprodukcyjne, o bardziej
niż dotąd otwarty, pełnoprawnie włączający kobiety w obywatelstwo, model demokracji. Kobiety tym samym są w awangardzie walki o godne życie, dla siebie i swoich rodzin. W ostatnich dekadach,
głównie neoliberalne reformy, podejmowane w wielu miejscach na
świecie, odcisnęły głębokie piętno na życiu milionów ludzi. Schemat jest podobny. Zmniejszenie wydatków budżetowych, zwłaszcza
w służbie zdrowia i edukacji, z podwójną mocą uderzyło w kobiety.
Straciły pracę w tych najbardziej sfeminizowanych obszarach, z drugiej strony − szereg zadań państwa, przede wszystkim w dziedzinie zdrowia, opieki i kształcenia, spadło na rodzinę, co w praktyce
oznacza przerzucanie jeszcze większej odpowiedzialności na kobiety.
Walcząc o prawa pracownicze, kobiety strajkują w polskim Trend
Fashion i Chung Hong Electronics czy chińskich fabrykach odzieżowych – domagając się bardziej sprawiedliwych wizji rozwoju:
Proces rozwoju, który zmniejsza i zatruwa tort, dostępny dla ludzi
biednych, a następnie zmusza kobiety do wyścigu o stosunkowo
większy kawałek, nie jest w interesie kobiet.6 – piszą aktywistki
z Globalnego Południa.

Macierzyństwo jest tym kulturowym obszarem, w którym kobiety
znajdują inspirację dla podejmowania działań rzucających wyzwanie
autorytarnej władzy i polityce wykluczenia. Skłotują pustostany, by
zapewnić schronienie dzieciom, jak matki z Wałbrzycha7 czy anarchistki z Krakowa8. Odwołanie się do doświadczenia macierzyńskiego
5

pozwala im wejść w sferę publiczną zarezerwowaną często wyłącznie dla mężczyzn, by podjąć walkę. Tak było także w przypadku
działaczek FEDEFAM, Organizacji Krajów Ameryki Łacińskiej na Rzecz
Bliskich Osób Zaginionych, które żądając sprawiedliwości, poszerzały
swoją działalność na kwestie związane z rynkiem pracy czy edukacją,
przemocą i gwałtami. W odpowiedzi na wojny, zbrojenia i czystki
etniczne kobiety tworzą ruchy pokojowe. Takim ruchem są Kobiety
w Czerni – niepartyjna sieć grup kobiecych przeciwko wojnie, zbrojeniom i innym formom przemocy9. Wyrazem protestu jest milczące
czuwanie ubranych na czarno kobiet. Swoją bezsilność wobec świata
pełnej przemocy polityki, zmieniają w siłę pokojowej mobilizacji.
Matki, siostry czy żony, wszystkie one demonstrują nie jako
istoty słabe i wrażliwe, podporządkowane i wymagające ochrony,
ale właśnie jako obrończynie. (…) Domagają się przerwania
cyklu śmierci, żałoby i zemsty. Odrzucają nacjonalizm, tworzą
przekraczającą go międzynarodową wspólnotę kobiecą. Ukazują
w perspektywie międzynarodowej smutek i żałobę, doświadczenie
bycia matką i żoną, doświadczenie utraty ojców, mężów i synów
w niekończącym się cyklu wojny, gniewu i odwetu.10

W latach 90. W centrum aktywności na rzecz równości płci stanęły
kwestie ochrony środowiska. Efekty destrukcyjnej polityki gospodarczej i ocieplenia klimatu są szczególnie dotkliwie odczuwane
na obszarach Afryki i Azji. Przykładem skuteczności działań kobiet
w dziedzinie ochrony środowiska jest The Green Belt Movement
w Kenii czy indyjski ruch Chipko, który zasłynął ze spektakularnych
protestów kobiet w obronie drzew.
W ostatnich latach na drodze do realizacji idei równości płci stanął
fundamentalizm religijny, który stał się trwałym elementem pejzażu
politycznego w wielu krajach, przecinając państwowe i kulturowe
granice. W fundamentalistycznej wizji świata religia ma regulować
6

Fragment manifestu Światowego
Marszu Kobiet z 2004 roku

Światowy Marsz Kobiet wierzy w moc solidarności.
Jesteśmy milionami kobiet, które codziennie walczą
o przetrwanie w swoim środowisku wiejskim
i miejskim; jesteśmy kobietami narażonymi na wieczne
opresje i dyskryminację gospodarczą, polityczną
i społeczną; jesteśmy ofiarami gwałtów, kazirodztwa,
wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie
i nienawiści; jesteśmy kobietami, które walczą przeciw
bezkarności swoich oprawców; jesteśmy lesbijkami
pozbawionymi fundamentalnych praw człowieka;
jesteśmy kobietami, które żyją na terenach objętych
konfliktami zbrojnymi; jesteśmy kobietami, które
przeciwstawiają się apartheidowi; jesteśmy kobietami,
które żyją pod okupacją wojskową i są ofiarami
licznych embarg; jesteśmy kobietami, które pracują
dla pokoju i demokracji nie zważając na przeciwności
i które domagają się udziału w procesach pokojowych.
Każda z nas jest inna, ale wspólnie pracujemy nad
stworzeniem nowego świata.

Fragment manifestu
Światowego Marszu Kobiet11
z 2004 roku

każdy aspekt społecznego życia. Jej struktura opiera się na trzech
głównych filarach: wierze, państwie i rodzinie. Państwo ma być manifestacją opartego na wierze doskonałego porządku, rodziny zaś
komórkami, które go tworzą. Religia dostarcza idealnego modelu,
a państwo jest narzędziem do jego realizacji, dlatego winno wkroczyć w życie prywatne obywateli, by przywrócić rodzinie funkcję
bastionu wiary i tradycji. Fundamentalizm hołdując tradycyjnemu
modelowi rodziny, arbitralnie i selektywnie interpretuje święte teksty, by zachować kontrolę nad tą sferą życia obywateli. Ideologie,
czerpiące legitymizującą siłę z religii, często bywają źródłem uprawomocnienia dla sztywno określonych ról płciowych. Nic jednak
nie wzbudza tyle emocji, co kwestia praw reprodukcyjnych. Nie
dziwi to, bo zagadnienia antykoncepcji i aborcji dotykają najczulszych
punktów fundamentalistycznej doktryny. Stanowią wyzwanie dla najważniejszych przesłanek patriarchalnej rodziny, gdzie męskiej władzy,
autorytetowi i kontroli podlegają nie tylko wszystkie dziedziny życia
rodzinnego, ale także ciało kobiece. Antykoncepcja i aborcja dają
kobiecie możliwość podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących własnej cielesności i planów prokreacyjnych, w konsekwencji
odrywają kobiecą tożsamość od rodziny i pozwalają kobiecie funkcjonować jako samodzielnej jednostce. Ograniczają męską władzę,
w gestii kobiety zostawiając decyzję o powiększaniu rodziny. Godzą
także w koncepcję seksualności, której głównym celem jest prokreacja, a nie przyjemność. Wybierając niezależną, niekoniecznie opartą
na rodzinie, egzystencję kobieta kwestionuje określenie swojego
statusu społecznego przez relację do mężczyzny, dzieci i rodziny.
Małżeństwo, prokreacja czy macierzyństwo stają się kwestią wyboru,
a nie darem czy obowiązkiem.
Kobiece rewolucje wciąż trwają. Kobiety domagając się respektu dla
swoich praw, społecznej sprawiedliwości i obywatelskiego uznania,
stawiają czoła autorytarnemu państwu, gospodarczej eksploatacji, religijnemu fundamentalizmowi i patriarchalnym wartościom.
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Pamiętajmy o ich, a w gruncie rzeczy naszych wspólnych nadziejach, ideałach, sukcesach i rozczarowaniach. Na tym może powstać
nowy, lepszy świat.
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Marsz kobiet na Wersal 5 października 1789 roku.

Czarny Protest, 3 października 2016, Kraków, fot. Ewa Górska.
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Moim marzeniem jest otwarta forma przedstawienia, która umożliwia każdej obywatelce znalezienie
formy dla wyrażenia swojego doświadczenia bólu
wynikającego z przymusu, opresji i innych form
przemocy będącej rezultatem hierarchii w jakiej
tkwimy i jaką niestety w milczeniu wspieramy.
Nie możecie milczeć, za gładką ciszą milczących

czułości i troski, narzucamy sobie przymus
samodoskonalenia w imię popularności i sławy.
Popularność nie jest nagrodą za walkę z tym
represyjnym, niesprawiedliwym, ogłupiającym
spektaklem, ale za jak najlepsze wpasowanie
się w strumień jego rytmów i jego estetyk.
Czy jesteście gotowe zająć całą scenę?
Czy jesteście gotowe zabrać głos? Powiedz:
jestem gotowa. Jesteś gotowa zapytać siebie
czego chcesz i na głos odpowiedzieć. Jesteś
gotowa ściągnąć ten grzeczny kostium. Jeśli nie
chcesz mówić to pisz, napisz czego masz dość,
pokaż swoje razy, swoje siniaki i obdarcia po
uciskających rolach, obowiązkach.

dzieje się największe zło tego świata. Z waszych zeznań i wyznań
stworzymy mapy represji, które pozwolą nam określić cele ataku
i miejsca bitew. Trzeba wreszcie wskazać wrogów, trzeba upublicznić ich wizerunki i dane osobowe. Trzeba ich wyłowić z pozornie
zdrowych, bezpiecznych, oswojonych obrazów. Trzeba nazwać nie
tylko wrogów zewnętrznych i zewnętrzne pola minowe, ta dobrze
naoliwiona machina pracuje również w nas, w naszych nawykach
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myślowych, w naszym milczeniu, w pomijaniu
swoich potrzeb, w ignorowaniu swojego cierpienia, w wymaganiu perfekcyjności jakie sobie
narzucamy. Działa tam, gdzie pilnie wykonujemy setki bezsensownych zadań, żeby napędzić
kariery szefów, ojców, synów, żeby zaspokoić
ich apetyty, żeby leczyć ich przerażone ego.
Zamiast budować lepszy wrażliwszy świat na
własnych zasadach

Tam leży zeszyt skarg, piszcie skargi, donosy,
niech padają nazwy instytucji, firm, urzędów,
miejsca, niech padają nazwiska, niech padają
obrazy, zdjęcia, nagrania. Na nasze wołania
nigdy nie jest dobry czas. Ryba może całe życie
przeżyć w wodzie, jak nikt jej nie wyciągnie,
zdechnie nie widząc słońca, lasów, ptaków.
13

CZY JESTEŚ
GOTOWA?
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Zwiędnięte kwiaty Arabskiej Wiosny1
Beata Kowalska

Arabska Wiosna rozpaliła marzenia o otwartym i sprawiedliwym społeczeństwie. Pod liberalną otoczką tych społecznych ruchów, na której
niemal wyłącznie skupiły się międzynarodowe media, kryły się – już
nie tak łatwo dostrzegalne dla świata zachodniego – zmagania wielu
obywatelskich grup, by te liberalne dążenia zrealizować. Kobiety były
głównymi aktorkami tego politycznego drugiego planu. Egipska aktywistka, Fatma Eman, na wyrazy solidarności przesłane w dniu upadku
Mubaraka przez krakowskie środowisko feministyczne odpowiedziała:

To najszczęśliwszy dzień w moim życiu!
Ale teraz przyszedł czas na walkę
przeciwko militaryzmowi i fundamentalizmowi. Życzcie nam powodzenia.
Tych kilka pierwszych miesięcy 2011 roku odmieniło cały region. Co
jednak ten wielki ruch na rzecz zmiany, domagający się wolności słowa i demokratycznych reform, piętnujący ekonomiczną i polityczną
korupcję, wybierający metody walki bez przemocy, przyniósł kobietom? Z pewnością obudził wiele nadziei – choć teraz już wiemy,
że niespełnionych. Słowa mojej przyjaciółki, jordańskiej aktywistki
dobrze oddają ducha tamtego czasu:

Pod wpływem tych wszystkich zmian
przetaczających się przez kraje arabskie my
także zrobiliśmy bardzo znaczący krok w stronę
zmiany konstytucji. Nigdy wcześniej nie było
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takiej szansy! I teraz wywieramy nacisk,
wiesz o spotkaniu (...) Na spotkaniu
podjęłyśmy decyzję o wystąpieniu do
komisji królewskiej z naszą propozycją
poprawek do konstytucji. Jeśli nam się uda,
będzie to oznaka zmian w Jordanii… Źródło
nadziei dla kobiet!
Z czasem entuzjazm zaczął przeplatać się z obawami:

Właśnie wróciłam ze spotkania liderek
w Libanie. Dyskutowałyśmy z działaczkami
z wielu krajów – nawet Syryjki dotarły –
nasze stanowisko wobec zmian, jakie
mają miejsce. Popatrz, ta gazeta o tym
pisze: „Arabskie liderki zadecydowały
o podjęciu walki w obronie swoich praw”.
Jak wiesz, są grupy w Tunezji, Egipcie czy
Syrii, które próbują położyć kres wszystkim
naszym osiągnięciom za Mubaraka, Ben
Alego i Asada. Całkowicie się zgadzam,
że ich rządy były niedemokratyczne
i powinni odejść. Ale dobre rzeczy nie
powinny odchodzić. Musimy zachować
równowagę między demokratycznymi
regułami, których pragniemy, a prawami
i osiągnięciami, jakie mamy. Ceną nie
mogą być nasze prawa

Szybko stało się jasne, że uczestnictwo w walce nie gwarantowało udziału w podejmowaniu decyzji, gdy już ta walka się skończyła. W pierwszą
rocznicę Arabskiej Wiosny środowiska kobiece wydały Manifest:

Arabskie kobiety aktywnie uczestniczyły w rewolucjach
i ruchach na rzecz zmiany społecznej, domagając
się demokracji, sprawiedliwości społecznej, wolności,
godności i równości. Ciężko pracowały, by w czasie
transformacji i reform były zagwarantowane ich
prawa i udział w decyzjach politycznych. Jednak
obecnie prawa kobiet są ignorowane. W czasie, który
miał dać początek erze demokratyzacji, jesteśmy
świadkami szeregu niepokojących wydarzeń,
począwszy od utwierdzenia w jordańskiej konstytucji
reprodukcyjnej roli kobiet zamiast obywatelstwa,
kończąc na niemal całkowitej nieobecności kobiet
w nowo wybranym egipskim parlamencie w Egipcie.
Tak ciężko wywalczone sukcesy w dziedzinie praw
kobiet są zagrożone przez konserwatywne siły religijne
i dominujące patriarchalne wartości.

Protest przeciw przemocy seksualnej, molestowaniu, nadużyciom,nękaniu
oraz gwałtom, Luty 2013, plac Tahrir w Kairze, Egipt, fot. Gigi Ibrahim.

PRZYPISY
1. W 2011 roku spędziłam kilka miesięcy na Bliskim Wschodzie. Pracując z kobiecymi
aktywistkami, dzieliłam z nimi nadzieje, sukcesy i klęski w tym wyjątkowym czasie.
Kiedyś jedna z nich podsumowując bilans tego arabskiego demokratycznego zrywu
powiedziała: „nasze wiosenne kwiaty zwiędły, ale czas prawdziwych żniw kiedyś
przyjdzie”.
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Godność po prawie 5 latach.
Z Insaf Ben Othmane Hamrouni
rozmawia Beata Kowalska

czym tylko zechcę. Mogę być podmiotem tej zmiany. W tym chaosie
odnalazłyśmy szansę. Nawet moja niepiśmienna babcia bedąc u fryzjera oburzała się, że mogą nam zabrać prawa, z których ona chyba
nigdy nie korzystała. Mówiła, że kobieta ma prawo zdecydować czy
chce zostać matką czy nie. Byłam w szoku!

Insaf, czym była dla Ciebie Arabska Wiosna?

Z czym łączysz nadzieję na przyszłość?

Prawdę mówiąc niczym. W Tunezji nie używamy tej nazwy. Nasza rewolucja była rewolucją, w której podjęliśmy walkę o naszą godność.
To była walka o naszą godność! O to, by nasz głos był wysłuchany,
żebyśmy zostali zauważeni. Z czasem te żądania zostały przejęte
przez klasy uprzywilejowane, to ich interesy zwyciężyły. Mówimy, że
wówczas nasza rewolucja została przejęta. Kiedy zaczęto nazywać
ją jaśminową rewolucją, wtedy już czuliśmy, że to nie jest nasza
sprawa. Zinstrumentowano ją. Dokonano wymiany elit. Nawet nie
pozwolono nam jej nazwać po swojemu. Tu chodziło o godność
na wielu poziomach. Dlatego sądzę, że nasza rewolucja ciągle trwa.
Jeszcze potrzeba czasu i naszej pracy, tego co tutaj razem robimy.
Co znaczyła ta rewolucja dla kobiet?

Odpowiedź nie jest prosta, bo konsekwencje nie są oczywiste. Dla
mnie to było jak otwarcie drzwi. Uświadomienie sobie znaczenia
własnej wolności, praw. My miałyśmy w Tunezji równość płci zapisaną w konstytucji od lat 60. Prawo do aborcji także. Wtedy jednak
zaczęłyśmy uświadamiać sobie znaczenie tych osiągnięć i tego, że
nie są dane na zawsze. Trzeba je cenić. Zabierałyśmy głos, nawet
okupowałyśmy miejsca. Wiesz, że u nas są kawiarnie wyłącznie dla
mężczyzn? Dziewczyny zwoływały się i zajmowały takie miejsca, by
pokazać, że one też mają prawo. Część zaczęła prowadzić własne
kawiarnie. Tylko dla kobiet. To był rodzaj prowokacji, odpowiedzi na
miejsca przeznaczone dla mężczyzn. Inną formą protestu była jazda
na rowerze. Szok! Ale tego nie da się cofnąć. To przesunęło granicę
wyobraźni, odważyłyśmy się marzyć. Mogę działać, mogę być tym,
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Kobiety organizują się, znam wiele organizacji tworzonych i kierowanych przez kobiety. Wiele z nich weszło do polityki lokalnej. Na
poziomie państwowym szanse zostały zamrożone, tam toczy się
walka, do której nie ma jeszcze dla nich dostepu. Ale one wprowadzają zmiany w lokalnym wymiarze, codziennie w swoim otoczeniu.
Pracują z dziewczynkami, by uświadamiać im ich wartość i prawa.
Łączymy się ponad podziałami. Jedne noszą chustę, inne nie. Rozmawiamy o tym, ceniąc różnice i na nich budując. Także mężczyźni
się zmienili. Nie da się zignorować, tego że kobiety wspólnie z nimi
brały udział w demonstracjach, były bite, dosięgały ich te same kule.
Insaf Ben Othmane Hamrouni – tunezyjska architektka, urbanistka,
aktywistka. Wykłada na Francuskim Uniwersytecie w Kairze. Założyła
Ecumene Studio, w którym planowanie ma charakter partycypacyjny.
Lokalne społeczności współtworzą powstające miejsca.
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Kadry z teledysku Revolution kurdyjskiej gwiazdy muzyki pop Helly Luv, kręconego
niedaleko Mosulu przy granicy z tzw. Państwem Islamskim, gdzie żołnierze
kurdyjscy walczyli z bojownikami ISIS. Podczas nagrywania zdjęć, linia frontu
znajdowała się parę kilometrów od planu.
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Walka jordańskich matek
Beata Kowalska

5 marca 2011 roku, w chłodny i deszczowy dzień, w potężnej jak
na Jordanię demonstracji uczestniczyły Nima Habashna z córkami
Rimą i Rulą. Stały z boku trzymając transparent: „moja mama jest
Jordanką i mam prawo do jej obywatelstwa”. W tłumie mężczyzn,
kobiety z własnym transparentem wzbudziły zainteresowanie zachodnich telewizji i sympatię demonstrantów. W ten sposób do
opinii publicznej przebiła się wiadomość o walce tej wdowy i jej
szóstki dzieci o godne życie. Od sześciu lat starała się zainteresować
instytucje krajowe i zagraniczne losem jordańskich kobiet, których
najbliżsi nie posiadają żadnych praw1.
Choć postulat równego dostępu do obywatelstwa był podnoszony
przez organizacje kobiece, przez dekady pozostawał politycznym
i społeczny tabu. Wybór obcokrajowca na małżonka ciągle traktowany jest jako rodzaj nielojalności wobec narodu, budowanego na
bazie więzów pokrewieństwa tylko ze strony ojca. Dopiero Arabska
Wiosny zaczęła powoli to zmieniać: organizowano pikiety, protesty,
pisano petycje. Taka postawa matek, w dodatku w przestrzeni publicznej, była nową jakością w jordańskim życiu politycznym. Część
zaangażowanych kobiet, chociaż na co dzień nie zasłaniała twarzy, na
czas demonstracji je zakładała, żeby nie być rozpoznaną. Przełamywanie strachu i przekonania, że nic nie da się zrobić, dokonywało się powoli. Służby bezpieczeństwa starały się rozbić jedność grupy. Jednak
dzięki nim kwestia dyskryminacji ponad 66 tysięcy rodzin przedostała
się nie tylko do jordańskiej opinii publicznej, ale również na arenę
międzynarodową. Pojęcie obywatelstwa stanęło w centrum debaty
o godne życie. Nima wystąpiła na sesji ONZ 22 lutego 2012 roku:
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Nazywam się Nima Habashna i reprezentuję kampanię Moja mama jest Jordanką i mam prawo do jej
obywatelstwa. Nasza kampania wzywa do równości
w dostępie do obywatelstwa, ponieważ Jordanki,
które poślubiły obcokrajowców, nie mogą przekazać
swojego obywatelstwa dzieciom i mężom. Ponieważ
dyskryminacja w prawie i innych pokrewnych przepisach stawia te kobiety w obliczu niekończących
się problemów ekonomicznych i społecznych. Dzieci
na co dzień muszą zmagać się z problemami z zatrudnieniem, edukacją, dostępem do służby zdrowia
i świadczeń socjalnych, a nawet tak prostą kwestią
jak otrzymanie prawa jazdy (…).
Przychodzę tutaj, przynosząc cierpienie tych kobiet,
ich dzieci. Młodych mężczyzn i kobiet, którzy wszyscy
z nadzieją patrzą w przyszłość i czekają, jak równość
i godność, których zostali pozbawieni, zostaną im
8 listopada 2014 roku parlament jordański przyznał
zwrócone.
PRZYPISY

rodzinom Jordanek, które poślubiły obcokrajowców
prawa cywilne. Członkom i członkiniom rodzin nie
przyznano praw politycznych.

1. Obywatelka Jordanii nie może przekazać swojego obywatelstwa dzieciom,
podczas gdy potomstwo Jordańczyka ze związku z zagraniczną żoną uzyskuje
je automatycznie. Obywatelstwo jest gwarancją całej gamy praw. Od praw
politycznych – piastowania funkcji publicznych, uczestnictwa w życiu politycznym:
głosowania bądź startowania w wyborach – po prawa, które decydują o jakości
codziennego życia, takie jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń
socjalnych, zatrudnienia w sektorze państwowym.
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Czy kobiety potrzebują państwa?
O walce Kurdyjek z Rożawy
Beata Kowalska

Pełna determinacji bohaterska obrona Kobane stała się symbolem
kurdyjskiej walki z tzw. Państwem Islamskim. Ta niespełna 50 tysięczna miejscowość leży w regionie Rożawa, który po wyparciu
armii Asada – co wydaje mi się jeszcze bardziej doniosłe – stał się
miejscem demokratycznego eksperymentu. Nowa struktura organizacyjna odbija bogate zróżnicowanie etniczno-religijne regionu. Jej
podstawą są zgromadzenia ludowe. Samorządne wspólnoty, oparte
na demokracji bezpośredniej, ekologii i spółdzielczej gospodarce
nasuwają skojarzenia z Ciapas czy ideami Bukchina. W centrum
koncepcji zwanej „konfederalizmem demokratycznym” znajduje się
idea równości płci. Choć ruch kobiecy od początku znajdował się
w awangardzie kurdyjskich zmagań o samostanowienie, z czasem
odciął się od nacjonalistycznych celów. Kurdyjki zakwestionowały
samą ideę państwa. Nacjonalizm, którego państwo jest emanacją
zawsze wspiera patriarchat, podporządkowując kobiety roli biologicznych i kulturowych reproduktorek. Kurdyjki cierpią podwójnie.
Oprócz ucisku narodowościowego doświadczają dyskryminacji społeczno-ekonomicznej zarówno ze strony patriarchalnego państwa,
jak i własnej społeczności. Dlatego wyzwolenie dla nich to nie tylko
równe prawa – te mogą pozostać jedynie na papierze – a rzeczywista demokratyczna transformacja społeczeństwa, przeobrażenie
patriarchalnej kultury z silnie zakorzenionymi tradycjami honoru,
w imię których kontroluje i zabija się kobiety. Jedne z pierwszych decyzji nowych władz dotyczyły właśnie ich uprawomocnienia: wprowadzono parytety w ciałach decyzyjnych, zakaz poligamii, małżeństw
dzieci, kryminalizację przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zabójstw
honorowych1. Osoba dopuszczająca się aktów przemocy nie może
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pełnić funkcji publicznych. Ponadto kobiety stanowią 35 procent
tamtejszej armii, tworząc autonomiczne oddziały. To one między
innymi wyprawiły się na teren Iraku, by uratować ukrywających się
w górach Sindżaru jezydzkich uciekinierów, po tym jak zostali porzuceni przez peszmergów, kurdyjskie wojsko. Choć światowe media głównego nurtu wiele miejsca poświęcają „pięknym kurdyjskim
bojowniczkom” wygrywającym kolejne batalie z ISIS, konsekwentnie
milczą o ideach w imię, których podejmują tę walkę. Pisze o tym
Dilar Dirik, aktywistka Kurdyjskiego Ruchu Kobiet2:

Przyjaciele, potrzeba było kilku lat masakr, żeby
świat zauważył to, co się dzieje w Państwie Islamskim. Ale dopiero wtedy, gdy interesy strategiczne
i ekonomiczne hegemonicznych sił zostały zagrożone w Iraku, zaczęto działać. Została uformowana
koalicja do walki z ISIS. Ale kim oni są? Koalicja ta
składa się z państw, które wcześniej wspierały politycznie i finansowo grupy dżihadystów, właśnie
takie jak ISIS. Nikt nie powinien mieć złudzeń. Oczywiście Kobane także liczyło na naloty koalicji, ale
rewolucja w Rożawie zna hipokryzję tych państw
bardzo dobrze. Zanim ISIS zaatakowało, Rożawa
była konsekwentnie marginalizowana przez te siły.
Zapytajmy zatem, dlaczego system, który upodmiotowił kobiety, mobilizował oddolne inicjatywy, promował współpracę między wszystkimi etnicznymi
i religijnymi grupami, był solą w oku rządzących sił?
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Kurdyjskie bojowniczki YPG (Powszechnych Jednostek Obrony), 2015,
fot. Kurdishstruggle.

Kurdyjska bojowniczka YPG (Powszechnych Jednstek Obrony), 2015,
fot. Kurdishdstruggle.

Kurdyjskie bojowniczki YPG
(Powszechnych Jednostek Obrony),
2015, fot. Kurdishstruggle.
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Depolityzacja walki w Kobane pozbawia walczących ich agendy i wyciąga fakt kolektywnej
mobilizacji z kontekstu jej powstania. Robi się to
na potrzeby sojuszu, który składa się z państw,
które ignorowały i marginalizowały opór w Rożawie już od lat. Tymczasem Rożawa jest realną
alternatywą dla regionu targanego etniczną
i religijną nienawiścią, niesprawiedliwymi wojnami i eksploatacją ekonomiczną. Niezgoda na
kapitalistyczny, seksistowski i rasistowski globalny system zmobilizowała ludność tego zdewastowanego wojną i embargiem regionu. Dominujący
system każe nam wierzyć, że ideologie, idee,
wartości są martwe. Ale w rzeczywistości duże
wielkie miasto Mosul upadło w dwa dni, pomimo
milionów dolarów zainwestowanych w treningi
irackiej armii. A tutaj słabo uzbrojone kobiety
podjęły niezależną i skuteczną walkę. To pokazuje, że nadzieja na inną przyszłość nie umarła!
Solidarność z kobietami Kobane oznacza szacunek dla ich polityki. Oznacza rzucenie wyzwania
ONZ, NATO, niesprawiedliwym wojnom, kapitalizmowi, globalnym zbrojeniom, nacjonalizmowi,
religijnemu sekciarstwu, państwu, degradacji
środowiska – czyli podstawom systemu, który
leży u źródeł dzisiejszej sytuacji. Nie pozwólmy im
udawać „dobrych chłopców” i kłaść się cieniem
wpływać na sytuację na Bliskim Wschodzie i poza
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nim, co doprowadzić może jedynie do osłabienia
demokratycznych ruchów i wzrostu znaczenia ISIS
w regionie.
Poparcie kobiet Kobane oznacza powstanie
i szerzenie rewolucji.
Z wyrazami solidarności, Dilar Dirik

PRZYPISY
1. Zabójstwo honorowe, zbrodnia dokonywana w imię odzyskania rodzinnego
honoru. Jest to kara wymierzana przez męskich członków rodu za faktyczny
bądź domniemany związek intymny sprzed, bądź spoza małżeństwa.
2. Fragmenty tekstu przesłanego na krakowskie spotkanie solidarnościowe
„Porozmawiajmy o Kobane, Czy Kurdowie potrzebują własnego państwa”.

Dilar Dirik jest aktywistką Ruchu Kobiet Kurdyjskich, doktorantką na Wydziale
Socjologii Uniwersytetu Cambrige. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na przecięciu krytycznych analiz genderowyh ze studiami nad nacjonalizmem, kapitalizmem i aktywizmem obywatelskim. Jest współautorką
książki A Small Key Can Open a Large Door: The Rojava Revolution (2015).
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Upomnieć się o solidarność kobiet.
Z Shaną Penn rozmawia Beata Kowalska

Czy to nie dziwne, że rewolucje mają tylko ojców – Wolter,
Rousseau, Dante, Robespierre, Wałęsa, Mazowiecki? O matkach
zapominamy. Solidarność była wielkim zrywem obywatelskim
w imię sprawiedliwego, demokratycznego społeczeństwa.
Ty przypomniałaś o jej bohaterkach.

W całej historii rewolucje były dokumentowane jako ruchy społeczne pod męskim kierownictwem. Widoczna obecność i przywództwo kobiet w Arabskiej Wiośnie były właściwie bez precedensu,
choć niestety krótkotrwałe. Polityczne zaangażowanie kobiet, ich
uczestnictwo w demonstracjach i cała praca organizacyjna zostały
zauważone i relacjonowane przez media głównego nurtu, a aktywistki Arabskiej Wiosny otrzymały Pokojową Nagrodą Nobla.To był
moment, który wzbudził powszechny podziw i dawał nadzieję na
odejście od typowej, skoncentrowanej na mężczyznach opowieści.
Niestety tak się nie stało.
Pod koniec 1980 roku, kiedy studiowałam historię ruchów prodemokratycznych w Polsce, na Węgrzech, później – w Czechosłowacji,
czytając różne angielskojęzyczne analizy tych ruchów opozycyjnych,
zarówno naukowe, jak i publicystyczne, zdałam sobie sprawę, że
większość amerykańskich i zachodnioeuropejskich naukowców
i dziennikarzy, którzy się zajmowali tą tematyką, to byli mężczyźni.
Swoje historie konstruowali w oparciu o narrację Ojców Założycieli.

Po co potrzebna nam pamięć o kobietach w solidarnościowej
rewolucji (i innych rewolucjach)?

Ciągle żyjemy w świecie zdominowanym przez mężczyzn, Widać to
doskonale zarówno w obecnej kampanii prezydenckiej w Stanach
Zjednoczonych, jak ostatnich próbach całkowitego ograniczenia
praw reprodukcyjnych w Polsce.
Widzieliśmy to także w rozpadającym się bloku radzieckim zaraz
po 1989, gdy rewolucje obaliły systemy komunistyczne. Mit rewolucji, którym przewodzili mężczyźni legitymizuje konsolidację władzy
mężczyzn i budowę kolejnego zdominowanego przez mężczyzn
systemu politycznego, gospodarczego i społecznego. Jedną z pierwszych osób, które trafnie opisały dynamikę lat 1989-90 była chorwacka dziennikarka feministyczna Slavenka Drakulić, której błyskotliwe zdanie “Męskie rewolucje tworzą męskie demokracje” stało się
sloganem feministek w poprzek otwierających się granic Centralnej
i Wschodniej Europy.
Jeśli nie znamy politycznych idei, programów i celów jakie inspirują kobiety w trakcie rewolucji, trudno wyobrazić sobie program
polityczny na późniejszym etapie transformacji, w którym walka
o sprawiedliwość i równość płci ma kluczowe znaczenie. Upadek
patriarchalnych struktur tworzy wrażliwą polityczną próżnię między obalonym systemem a tym, który ma nadejść. To jest istotny
moment, aby zagwarantować to, że interesy kobiet nie będą ignorowane, że ich wkład w rewolucję zostanie uznany oraz że wartości demokratyczne będą realizowane bez względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne czy podziały klasowe.

Ja – z moim aktywistycznym zapleczem feministycznym i genderowym wykształceniem musiałam upomnieć się o kobiety. Dlaczego
nic o nich nie wiemy?

Ważne jest również, aby wiedza o sile politycznej kobiet znalazła się
w historycznych archiwach, by wyposażyć kolejne pokolenia kobiet
i dziewcząt w wiedzę o tym, że kobiety stanowią integralną część
życia publicznego i procesów budowania demokracji.
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Ważne jest to, żeby dziewczęta i kobiety mogły myśleć o tym, jak
być aktywnymi politycznymi podmiotami, bez ograniczania ich przez
patriarchalne struktury.
Wreszcie, ważne jest to, żeby dziewczęta i kobiety rozwijały wrodzoną i nabytą wiedzę, o tym, że są w pełni równe i szanowane
jako obywatelki i istoty ludzkie. Dlaczego nasza płeć ma nas defaworyzować?!
Są dwa hasła w kampanii prezydenckiej Hilary Clinton, które szczególnie cenię: „miejsce kobiety jest w Białym Domu” i podobne pochodzące z popowej piosenki: „Dziewczyny po prostu chcą fun*damentalnych praw”.

Oczywiście strategie różnią się w zależności od kontekstu, od wieku
i innych cech demograficznych – mogą to być kampanie oparte
na wszechobecnych mediach społecznościowych lub/i protestach
publicznych. Media społecznościowe wydają się być teraz najczęściej
używane, niezależnie od kontekstu kulturowego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych protesty publiczne stały się mniej popularne,
nad czym ubolewam. Wiele czasu upłynęło od czasu, kiedy feministki
zorganizowały Marsz na Waszyngton. Byłam pod ogromnym wrażeniem zdjęć tysięcy kobiet i mężczyzn maszerujących w Czarnym
Proteście w Polsce. Był to największy sukces zarówno polskiego
feminizmu, jak i globalnych praw reprodukcyjnych. W rzeczywistości
był to historyczny moment, ważne, by budować na nim dalej, aż do
czasu kiedy prawa reprodukcyjne zostaną zabezpieczone.

Rzadko przypomina się, że pierwszy rozłam Solidarności
z kobietami (a dokładniej kobiecej sekcji w Solidarności)
dotyczył stosunku do aborcji. Polskie państwo zafundowało
nam jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw na świecie.
A miało być jeszcze gorzej, dlatego tysiące kobiet wyszło na
ulice. Kobieca autonomia i prawa reprodukcyjne po raz kolejny
stanęły w centrum politycznej agendy.

Carpe diem, jak mówi przysłowie (wykorzystaj sposobność). Jestem tak przejęta, powracającą myślą, że feministyczna rewolucja
jest możliwa w Polsce. Wracam, żeby w niej uczestniczyć i o niej
pisać. Gratuluję wszystkim Czarnego Protestu!

Kontrola kobiet poprzez kontrolowanie ich ciał. Kontrola kobiet
przez marginalizowanie lub ograniczanie ich obecności w sferze publicznej. Jak pamiętacie, począwszy od roku 1989, nowe siły polityczne wzywały kobiety do powrotu do domu, tak, by mężczyźni mieli
pierwszeństwo w gospodarce i administracji. Komunistyczny system
socjalnego wsparcia (w opiece nad dziećmi, osobami starszymi itd.)
został zdemontowany, a jego zadania, w nowo sprywatyzowanej
sferze społecznej, spadły oczywiście na barki kobiet.

PRZYPISY
* Zabawa, wygłupy
Shana Penn, amerykańska dziennikarka, pisarka i feministka, współzałożycielka NEWW-u (Network of East-West Women). Autorka książek: Sekret
Solidarności (2014) i Podziemie kobiet (2003).

Prawa nie są zagwarantowane raz na zawsze. Podobne próby
ograniczania kobiecej autonomii obserwujemy nie tylko w Polsce.
Jaka powinna być nasza odpowiedź?
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DZISIAJ
W POLSCE
REWOLUCJA
MA TWARZ
KO B I E T Y.
DZISIAJ
W EUROPIE
REWOLUCJA
TO TWARZ
POLKI.
Czarny Protest, 3 października 2016, Kraków, fot. Ewa Górska

Dzisiaj wygrałyśmy bitwę
i powiem wam jedno – wojnę też
wygramy, bo będziemy pilnować
swoich spraw, będziemy coraz
silniejsze, bo nie składamy
parasolek*. Czarny poniedziałek
był tylko ostrzeżeniem.
* Parasolki były już raz symbolem walki o prawa kobiet w Polsce –
gdy pierwsze sufrażystki stukały w okiennice willi Piłsudskiego
domagając się praw politycznych.

Monika Wielichowska, ekonomistka, polska polityczka, posłanka
na Sejm VI, VII i VIII kadencji.

Rejestrację wystąpienia posłanki Moniki Wielichowskiej
w Sejmie można obejrzeć na stronie www.videosejm.pl:
http://videosejm.pl/video/12972-posel-monika-wielichowska-wystapienie-z-dnia-05-pazdziernika-2016-roku

Matki, córki, siostry, reprezentantki narodu
domagają się ukonstytuowania w Zgromadzeniu
Narodowym. Ignorancja, pominięcie i pogarda
wobec praw kobiet są jedyną przyczyną
powszechnego nieszczęścia i nadużyć rządów
oraz warstw najzamożniejszych.

Prawo powinno być wyrazem woli ogółu.
Wszystkie Obywatelki i Obywatele powinni
uczestniczyć osobiście lub przez swoich
reprezentantów w tworzeniu prawa.
Nikt nie może być prześladowany z powodu
przekonań.

Przedstawiam w oficjalnej deklaracji
naturalne, nieodłączne i święte prawa
kobiety i obywatelki.
Kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje
równa mężczyźnie we wszystkich prawach.
Celem każdego stowarzyszenia politycznego
jest zachowanie nieodwołalnych praw
kobiety: wolność, prawo do bezpieczeństwa,
zdrowia, wolność swobodnego wyrażania
nawet najbardziej niewygodnych opinii oraz
pełna swoboda ekspresji twórczej.
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Ogół kobiet, sprzymierzonych z ogółem
mężczyzn, ma prawo domagać się rozliczenia
od każdego urzędnika publicznego i polityka z
jego pracy.
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dyrektor Paweł Wodziński
zastępca dyrektora Bartosz Frąckowiak
główny księgowy Jacek Grabarczyk
dramaturg Piotr Grzymisławski
kuratorki współpracujące Agnieszka Jakimiak, Marta Keil,

Joanna Krakowska, Dorota Ogrodzka, Agata Siwiak
producentka Magda Igielska
kierowniczka działu artystycznego Bernadeta Fedder
kierownik działu komunikacji i promocji Artur Szczęsny
kierowniczka działu promocji Agnieszka Hanyżewska
dział komunikacji i promocji Michał Gąsiorowski,
Magdalena Kołata, Marietta Maciąg, Jagoda Sternal,
Paulina Wenderlich, Charlotte Woźniak
aktorzy Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski,
Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Marta Malikowska,
Alicja Mozga, Roland Nowak, Maciej Pesta, Martyna Peszko,
Jerzy Pożarowski, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski,
Anita Sokołowska, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz,
Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński
inspicjenci Hanna Gruszczyńska, Mateusz Stebliński,
Maria Walden
główna specjalistka ds. pracowniczych oraz BHP Krystyna Müller
zastępca głównego księgowego Joanna Kraszewska
specjalistka ds. płac Elżbieta Cieślak
specjalistki ds. księgowości Joanna Szewe, Halina Tabaka
kierownik działu techniczno-gospodarczego Waldemar Gracz
zastępca kierownika ds. gospodarczych Beata Waszak
specjalistki ds. techniczno-gospodarczych Maria Skora,
Kazimiera Szramka
sekretarka Kamila Kalinowska

kierowniczka pracowni krawieckiej Ewa Stańska
krawcowe Alina Tadych, Aldona Włoch
kierownik pracowni elektro-akustycznej Robert Łosicki
elektrycy – oświetleniowcy Łukasz Jara, Damian Wesołowski,

Eugeniusz Wiśniewski
akustycy Leszek Drygas, Łukasz Maciej Szymborski
brygadzista obsługi sceny Artur Ekwiński
montażyści sceny Jarosław Kubiński, Mariusz Pawlikowski,
Roman Pietrzak, Marcin Należyty
rekwizytorzy Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj
garderobiane Olga Betańska, Jadwiga Kamińska,
Katarzyna Wysocka
fryzjer Michał Boroń
ślusarze – montażyści Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski,
Krzysztof Pawlak, Witold Włoch
kierowca – zaopatrzeniowiec Bożena Lange
konserwator Zbigniew Czerniak
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licencją: CC-BY-NC-SA 3.0 Polska
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