PUNKTY WIDZENIA
KONGRES KOBIET POLSKICH SPROWOKOWA£ DYSKUSJÊ O PARYTETACH

CZY RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET
TO SPECYFIKA KRAJÓW PROTEAnna Oryñska
STANCKICH?
nia 21 czerwca 2009 roku obradowa³ W parytecie chodzi po prostu o wyrównanie
w Warszawie Kongres Kobiet Polskich. szans kobiet poprzez rozwi¹zania prawne,
G³ównym jego postulatem sta³o siê zanim do równouprawnienia na tej p³aszczyustawowe wprowadzenie parytetu p³ci na lis- Ÿnie dojdzie inaczej - przez edukacjê, zmianê
tach wyborczych poszczególnych partii. 23 mentalnoœci, ewolucjê naszego spo³eczeñstwrzeœnia 2009 roku zosta³ oficjalnie zareje- wa w spo³eczeñstwo obywatelskie, co wymastrowany Komitet Obywatelski "Czas na Ko- ga czasu.
Tymczasem wiele pañstw ma ju¿ za sob¹
biety", co oznacza, ¿e rusza wielka akcja
zbierania podpisów pod projektem ustawy debatê o potrzebie ustawowo zagwarantoprzygotowanym przez Kongres Kobiet Pol- wanej równoœci kobiet i mê¿czyzn w obsaskich.
dzaniu list wyborczych. MoJu¿ teraz wywo³a³ on wielna Lena Krook, badaczka
Pomijaj¹c nieporozumienia,
k¹ dyskusjê. Pomijaj¹c niepozagadnienia równoœci p³ci
gdy zasadê parytetu na
rozumienia, gdy zasadê paryz Uniwersytetu Waszyngtona
listach wyborczych mylono
tetu na listach wyborczych
w Saint Louis twierdzi: - O jaz zagwarantowaniem kobiemylono z zagwarantowaniem
kiejœ formie parytetu mo¿na
tom 50% miejsc w Sejmie
kobietom 50 % miejsc w Sejdziœ mówiæ w przypadku
i Senacie, naczelnym argumie i Senacie, naczelnym aroko³o stu krajów. W ponad
mentem przeciwko parytegumentem przeciwko paryte50 jest on legitymizowany
tom jest pow¹tpiewanie
tom jest pow¹tpiewanie w poprawnie. Uczona podkreœla: w polityczne kwalifikacje
lityczne kwalifikacje kobiet.
Ogólna statystyka nie pozokobiet.
Pada pytanie: "Czy kobiety
stawia w¹tpliwoœci: narzucenadaj¹ siê do polityki?". Sk¹d
nie parytetu zwiêksza udzia³
jednak przekonanie, ¿e nie jest to miejsce dla kobiet w polityce.
kobiet? Czy w³adza, wp³yw na kszta³t pañstBardzo interesuj¹ca jest specyfika krajów
wa, kontrola nad finansami, zarz¹dzanie, skandynawskich w tej dziedzinie, wynikaj¹ca
presti¿ nie stanowi¹ dla Polek wartoœci, ze œwiadomoœci spo³ecznej, uwarunkowañ
o które chcia³yby zabiegaæ? Wszak kobiety kulturowych i tradycji ¿ycia publicznego.
ju¿ dawno wysz³y poza przypisane im stereo- Zwraca siê uwagê na rolê protestantyzmu
typowo role spo³eczne: chc¹ realizowaæ siê w tych krajach: w Koœcio³ach protestanckich
nie tylko w domu, ale i w pracy. Dlaczego, kobiety od lat mog¹ pe³niæ funkcjê pastorów,
stanowi¹c ponad 50 % obywateli naszego uczestnicz¹ w zarz¹dzaniu wspólnot¹ wierkraju, nie mog¹ realizowaæ siê w polityce? nych, co na tyle osadzi³o je w ¿yciu spo-
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³ecznym, ¿e ich zaanga¿owanie w politykê
by³o czymœ oczywistym. Podczas gdy w polskim parlamencie kobiety stanowi¹ ok. 15 %,
w szwedzkim zasiada 43 % kobiet, w fiñskim
- 42 %, chocia¿ limity odpowiedniej liczby
pañ na listach wyborczych nie by³y tu wprowadzone ustawowo, lecz dobrowolnie wprowadzi³y je ju¿ w latach siedemdziesiatych
poszczególne partie polityczne.
Mona Lena Krook dostrzega prawid³owoœæ: parytet wprowadzany ustawowo obowi¹zuje g³ównie w krajach katolickich, np.
w UE ustawowy parytet maj¹ Belgia, Francja,
Hiszpania i S³owenia, podobnie jak kraje
Ameryki £aciñskiej. Spowodowa³ on, ¿e
Francuzki przekroczy³y próg 40 % w ostatnich wyborach do europarlamentu, a w Argentynie liczba kobiet w ni¿szej izbie wzros³a
z 5,4 % w 1991 roku do 40 % dziœ. Natomiast w krajach protestanckich dominuj¹ rozwi¹zania polegaj¹ce na dobrowolnym parytecie wprowadzanym przez poszczególne partie opartym na znacznie wczeœniej zalegalizo-

TOLERANCJA
Ewangelii Marka 9,38-41 czytamy:
Odpowiedzia³ Mu Jan: Nauczycielu! Widzieliœmy kogoœ, kto nie
chodzi za nami, jak wypêdza³ w Twoim
imieniu demony, i zabranialiœmy mu, bo
nie chodzi³ za nami. Ale Jezus rzek³: Nie
zabraniajcie mu, poniewa¿ nie ma takiego, kto by nie dokonywa³ cudów w imieniu moim i móg³ zaraz potem Ÿle o mnie
mówiæ. Bo kto nie jest przeciwko nam,
ten jest za nami. Albowiem kto by napoi³
was kubkiem wody w imiê tego, ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê powiadam
wam, nie straci zap³aty swojej.

W

46

wanym równouprawnieniu kobiet. - Tam,
gdzie wp³yw religii i mêska dominacja s¹ silne
w codziennym ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym,
zmiany nastêpuj¹ powoli - przyznaje Mona
Lena Krook, lecz od razu dodaje: - Ale nastêpuj¹ i za pozytywny efekt parytetu mo¿na
uznaæ to, ¿e w pewnych sprawach, jak przemoc w rodzinie czy aborcja, zaczyna siê
w ogóle w takich krajach debatowaæ. Emancypacja to d³ugotrwa³y proces.
Charakterystyczne, ¿e w Polsce przeciwko
parytetom wyst¹pili zarówno politycy skrajnej
prawicy, jak i hierarchowie, prasa i organizacje kobiece zwi¹zane z koœcio³em katolickim.
Zamiast wiêc czekaæ a¿ jak za dotkniêciem
czarodziejskiej ró¿d¿ki polskie spo³eczeñstwo
stanie siê dojrza³ym do równouprawnienia
kobiet, warto skorzystaæ z doœwiadczeñ wielu
krajów i spróbowaæ przeforsowaæ zasadê
parytetu.
Anna Oryñska
Korzysta³am z materia³ów Kongresu Kobiet Polskich
oraz artyku³u w "Przekroju" nr 35/3.09.2009 r.

Henryk Dominik

Jezus mówi o tych, którzy g³osz¹ Jego
naukê, a nawet maj¹ moc wypêdzaæ demony,
ale nie chodz¹ razem z Jego uczniami. Uczniowie byli nie tylko zdziwieni, ¿e ktoœ inny
posiada dar Bo¿y, którym ich obdarzy³ Jezus,
ale byli tym zgorszeni i zabraniali im tego
dzia³ania.
Jezus jednak mia³ w tej sprawie zdanie
odmienne od aposto³a Jana, który Mu o tym
powiedzia³. Uczniom mówi wyraŸnie: Nie zabraniajcie mu, poniewa¿ nie ma takiego,
kto by dokonywa³ cudów w imieniu Moim i móg³ zaraz potem Ÿle o Mnie mówiæ. Jezus wyg³asza tu wa¿n¹ prawdê, o któ-
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Bez wzglêdu na to, do jakiego on koœrej zapomina dzisiaj wielu chrzeœcijan. Je¿eli
ktoœ g³osi Jezusa, je¿eli w Jego imieniu czyni cio³a nale¿y, ale pamiêtaj - chrzeœcijañskiego,
mi³osierdzie, a nawet jest obdarzony darem Chrystusowego i to jest najwa¿niejsze.
czynienia cudów, np. wyzwala ludzi z naJezus dalej uczniom powiedzia³: Albo³ogów, z grzechu alkoholizmu, narkotyków, wiem kto by napoi³ was kubkiem wody
uzdrawia z nienawiœci; taki cz³owiek nie jest w imiê tego, ¿e nale¿ycie do Chrystusa,
wrogiem Jezusa i nigdy Ÿle o Nim nie mówi, zaprawdê powiadam wam, nie straci
ale czyni Jego wolê.
zap³aty swojej.
Dzisiaj czêsto spotykamy chrzeœcijan,
W Ewangelii Mateusza 10,40-42 czytamy
którzy g³osz¹ Jezusa, którzy czyni¹ dobro podobne s³owa Jezusa: Kto was przyjmuje,
w Jego imieniu, a s¹ nie tylko wyœmiewani, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje,
ale wrogo traktowani przez ogó³. Dlaczego? przyjmuje Tego, który miê pos³a³. Kto
Dlatego, i¿ nie nale¿¹ do tego samego koœ- przyjmuje proroka jako proroka, otrzycio³a co reszta, maj¹ inne obrzêdy, wzglêdnie muje zap³atê proroka; a kto przyjmuje
nie podzielaj¹ niektórych zwysprawiedliwego jako spraczajów powszechnie praktywiedliwego, otrzyma zakowanych.
p³atê
sprawiedliwego.
Jak¿e czêsto zapominamy,
Jak¿e czêsto zapominaA ktokolwiek by napoi³
my, ¿e prawdziwych chrzeœci- ¿e prawdziwych chrzeœcijan jednego z tych maluczkich
mamy poznawaæ nie tylko
jan mamy poznawaæ nie tylko
tylko kubkiem zimnej wopo s³owach jakie g³osz¹,
po s³owach jakie g³osz¹, nie
dy jako ucznia, zaprawdê
nie po obrzêdach, jakie
po obrzêdach, jakie spe³niaj¹,
powiadam wam, nie straci
spe³niaj¹, ale po
ale po owocach ich ¿ycia.
zap³aty swojej.
owocach ich ¿ycia.
Je¿eli przynosz¹ dobre owoce
Uczmy siê wiêc od Pana
wiary i mi³oœci, s¹ Chrystunaszego i Zbawiciela toleransowi. Tego nas uczy³ Zbawicji wobec tych, którzy s¹ mociel. Ale wielu ludzi zawistnych i pe³nych py¿e inni ni¿ my, maj¹ inne wyznanie, inne zwychy g³osi zupe³nie co innego.
czaje, inne obrzêdy, ale g³osz¹ tego samego
Jezus dalej mówi nam w tym tekœcie: Bo
Chrystusa. S¹ Mu bezgranicznie oddani,
kto nie jest przeciwko nam, ten jest za a owoce ich ¿ycia, pe³ne mi³oœci do Zbawinami. Nie zapominajmy o tym. Cz³owiek, ciela i bliŸnich œwiadcz¹, ¿e nie s¹ fa³szywymi
który jest oddany nauce Chrystusa, naœladuje prorokami, lecz s¹ uczniami Tego, który nas
Jego ¿ycie, stara siê byæ jak On - pe³en mi- wzywa nie tylko do tolerancji, ale i do wspól³oœci, pe³en wspó³czucia, pe³en chêci pomocy nej pracy w g³oszeniu s³ów Ewangelii Chrydrugiemu cz³owiekowi. Taki cz³owiek nie jest stusowej. W g³oszeniu Jego zbawiaj¹cej pratwoim wrogiem! Je¿eli jesteœ chrzeœcijaninem wdy, która zaprowadzi nas do Jego Królenie tylko z imienia, ale z potrzeby serca, stwa.
z g³êbokiej wiary w Ukrzy¿owanego, nie
Henryk Dominik
mo¿esz odrzucaæ takiego cz³owieka, nie
Trans
World
Radio
05,2005, nr 01
wolno ci go spotwarzaæ i uwa¿aæ za swego
wroga.
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POWIERZONY KLUCZ

Anna Oryñska

OPOWIEŒÆ MA£GORZATY LUTOWSKIEJ O NIEZWYK³YCH LOSACH
PROTESTANTÓW NA DOLNYM ŒL¥SKU
oprawdy niezwyk³a to opowieœæ, której pretekstem jest sentymentalna podró¿ bohatera - Krzysztofa. Po 40 latach powraca on na Dolny Œl¹sk do krainy lat
dziecinnych. Pragnie odnaleŸæ miejsca, które
niegdyœ odwiedza³ ze swoj¹ przyjació³k¹ ze
szkolnych lat - Elz¹.
Elza by³a córk¹ niemieckiego pastora i wraz
z rodzin¹ wyjecha³a do
Niemiec. Na po¿egnanie
zostawi³a Krzysztofowi
klucz. Klucz do nieistniej¹cych drzwi, ale tak¿e
klucz do zrozumienia
protestanckiej przesz³oœci Dolnego Œl¹ska.
Podczas swojej podró¿y Krzysztof odwiedza
bowiem miejsca zwi¹zane z dziejami protestantów na Dolnym Œl¹sku.
Jego oczami ogl¹damy
zabytki: Koœcio³y Pokoju,
Koœcio³y £aski i koœcio³y
graniczne. W popularny sposób przedstawione s¹ ich dzieje. Akcja przenosi nas
w przesz³oœæ, by w formie pe³nych anegdot,
zajmuj¹cych opowieœci przybli¿yæ postacie
wspó³czesnych Marcinowi Lutrowi dolnoœl¹skich reformatorów Kaspra Daniela von
Schenckfelda i Walentego Trozendorfa
oraz najwiêkszego œl¹skiego filozofa-mistyka,
szewca Jakuba Bohme, budowniczego Koœcio³ów Pokoju - Albrechta von Sabischa
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i wielu innych. Opowiada o tragicznej œmierci od uderzenia pioruna pastora Gottloba
Adolpha w Koœciele £aski w Jeleniej Górze,
zas³ugach hrabiny Fryderyki von Reden
w dziele sprowadzenia koœció³ka Wang
i przybyciu przeœladowanych w katolickiej
Austrii protestantów: Tyrolczyków z Zillertal do
Mys³akowic.
Kolejnoœæ odwiedzanych przez Krzysztofa
miejsc pozwala na chronologiczn¹
opowieœæ
o ludziach z przesz³oœci,
którzy ¿yli niegdyœ na
dolnoœl¹skiej ziemi, pozostawiaj¹c na niej swój
œlad. Dok³adny opis codziennych wypraw samochodowych bohatera
pozwala na potraktowanie ksi¹¿ki jako swego
rodzaju przewodnika turystycznego.
Mankamentem ksi¹¿ki jest brak fotografii opisywanych zabytków,
co ³atwo uzupe³niæ: wystarczy wybraæ siê na
trasy, które przemierzy³ bohater opowieœci
i sfotografowaæ obiekty tak plastycznie
opisane przez autorkê.
Polecam gor¹co tê zajmuj¹c¹ ksi¹¿kê wydan¹ w 2008 roku - przez wydawnictwo AD
REM w Jeleniej Górze
Anna Oryñska
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