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Społeczna rola płci

O płci człowieka stanowią obiektywne cechy biologiczne. Jednak istnieją również cechy 
przypisane do płci kulturowo w trakcie wychowania i edukacji. Współcześnie bycie kobietą lub 
mężczyzną to nie tylko biologia, ale i społeczno-kulturowa tożsamośd płci, czyli gender (to, co w 
danym społeczeostwie uznaje się za odpowiednie dla dziewcząt i chłopców). Ma to bezpośredni 
związek z pozycją obu płci w różnych kulturach oraz przyznawanymi im prawami. 

Role społeczne kobiet i mężczyzn są różne. Można jednak zastanowid się, w jakiej mierze 
ułatwiają one życie, a w jakiej ograniczają realizację indywidualnych potrzeb. Np. to, że są 
paostwa, w których kobiety nadal nie posiadają prawa wyborczego wynika z faktu, że ich role 
społeczne ogranicza się do sfery prywatnej (matki i żony), a sfera publiczna (polityka) została 
zagarnięta przez mężczyzn. Niestety wiele społeczeostw bardziej ceni cechy kulturowo 
utożsamiane z męskimi (odpornośd na stres, siła, podejmowanie ryzyka, zdolności przywódcze, 
dominacja, niezależnośd, pewnośd siebie) od kulturowo kobiecych (wrażliwośd, troskliwośd, 
łagodnośd, zdolnośd do poświęceo).

Współcześnie odchodzi się od przestarzałych wzorców i zmienia definicję kobiety oraz mężczyzny 
tak, aby podkreślała równośd płci. Wraz z tym podejmowany jest szereg działao mających 
zrównad status społeczny obu płci. Jest to jednak długotrwały proces i nie zachodzi wszędzie 
tak samo – jest ściśle związany ze stopniem rozwoju kraju. 



Równouprawnienie

Nierównośd płci jest wyrazem wielkiej niesprawiedliwości i pogwałcenia praw człowieka. 
Kobiety są grupą narażoną na podwójną dyskryminację ze względu na kolor skóry, wiek, 
język, pochodzenie, kulturę, wyznanie, niepełnosprawnośd itp. Poza wszystkim, jest to strata 
potencjału, jaki drzemie w ponad połowie ludzkości. 

Równouprawnienie oznacza równe prawa kobiet i mężczyzn, równe możliwości samorealizacji 
w sferze prywatnej i publicznej. Jest to wolnośd do podejmowania decyzji bez ograniczeo 
narzucanych przez role płci. Równośd jest wtedy, gdy obu płciom przypisuje się równą 
społeczną wartośd, prawa i obowiązki, równy dostęp do zasobów i dóbr. Warto zaznaczyd, że 
chodzi tu o równe prawa do realizacji takich samych lub różnych potrzeb ludzi niezależnie od 
płci. Nie znaczy to, że kobiety i mężczyźni mają byd lub są identyczni. 

Uczestnictwo na równych prawach i szansach kobiet oraz mężczyzn na całym świecie w życiu
społecznym, ekonomicznym i politycznym jest warunkiem osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju, pokoju, bezpieczeostwa i jest koniecznym krokiem do pełnego poszanowania praw
człowieka. 

Jak dotąd w żadnym kraju, ani dziedzinie życia nie osiągnięto pełnej równości obu płci, to bez
wątpienia równe prawa i szanse dla kobiet oraz mężczyzn są równoznaczne z postępem dla
wszystkich ludzi.



Rozwój

Rozwój to więcej niż wzrost gospodarczy. To proces poszerzania możliwości życiowych i 
usuwania głównych źródeł zniewolenia człowieka. A jedną z najcięższych form zniewolenia, 
która uniemożliwia jednostce kształtowanie życia zgodnie ze swoim potencjałem i 
potrzebami, jest ubóstwo. Rozwój to stworzenie warunków, w których ludzie mogą rozwijad
swój potencjał, prowadzid produktywne życie zgodne z potrzebami i zainteresowaniami; w 
których zapewniona jest dystrybucja dóbr na wystarczającym poziomie. Rozwój gwarantuje
wzrost gospodarczy, równowagę ekologiczną, rządy prawa. 

Proklamowana przez ONZ Deklaracja Prawa do Rozwoju (1986) głosi, że rozwój to nienaruszalne
prawo człowieka, na mocy którego każda osoba i wszystkie ludy są uprawnione do 
uczestnictwa w, przyczyniania się do i korzystania z rozwoju gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego i politycznego, w którym wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności
mogą byd w pełni realizowane. Prawo do rozwoju realizuje się w innych prawach: 
obywatelskich i politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz wszelkich innych uznanych
przez prawo międzynarodowe. 

Pierwszy raport UNDP o rozwoju społecznym mówił, że podstawowym celem rozwoju jest
wykształcenie środowiska, w którym ludzie mogą cieszyd się długim, zdrowym i twórczym
życiem. Rozwój ludzki to proces zwiększania ludziom możliwości wyboru. 



Kobiety a ubóstwo

Na świecie 1,4 mld osób żyje w skrajnej biedzie (za mniej niż 1,25 dolara dziennie). Większośd z nich 
to kobiety – możliwe, że nawet 70%, jak podają niektóre statystyki. Kobiety są bardziej od 
mężczyzn narażone na biedę i głód, ze względu na dyskryminację w sektorze edukacji, opieki 
zdrowotnej, zatrudnienia, kontroli majątkowej i polityki. Z tych powodów padają one o wiele 
częściej ofiarą przemocy i wykorzystania seksualnego. Również kryzys gospodarczy bardziej dotyka 
kobiety. 

Zjawisko to nazywa się feminizacją ubóstwa. Bieda dotyka całego gospodarstwa domowego, jednak 
kobiety ze względu na przyjęty podział prac oraz odpowiedzialnośd za zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych rodziny, są obciążone tym problemem mocniej. To one w głównej mierze
zajmują się zdobywaniem pożywienia, gromadzeniem wody i opału oraz ogrzewaniem domu
i gotowaniem. 

Dwa z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, które mają służyd zwalczaniu ubóstwa, bezpośrednio 
dotyczą kobiet. Cel 3 to promowanie równości płci i awans społeczny kobiet (wyeliminowad
nierówny dostęp płci do I i II szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 
2015 roku). Cel 5 to poprawa opieki zdrowotnej nad matkami (zmniejszyd o ¾ wskaźnik
umieralności matek). 

Pozycja społeczna kobiet globalnego Południa jest o wiele słabsza niż na Północy. Chcąc zaradzid 
takiej sytuacji na Południu, nie zawsze można stosowad recepty sprawdzające się w krajach 
Północy. 



Fakty z perspektywy kobiet 
(większości populacji) [1/2]

• W 1902 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze w Australii, w Szwajcarii w 1971 (ale na całym jej 
terytorium dopiero w 1990), w Kuwejcie w 2005. W Polsce było to w 1918 roku. 

• Kobiety wciąż nie mają pełnych praw wyborczych w Libanie, Brunei, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Arabii Saudyjskiej (kobiety nie mogą tam nawet prowadzid samodzelnie auta). 

• Równośd płci jest zapisana w konstytucjach 139 paostw. 

• Kobiety na świecie zajmują średnio 19% miejsc w parlamentach narodowych (w polskim sejmie 
jest to niemal 23%). 

• Globalnie tylko ¼ stanowisk kierowniczych należy do kobiet. 

• 117 paostw gwarantuje równe płace obu płciom, a 115 paostw równe prawa majątkowe.

• Mimo wysokiej liczby kobiet pracujących na roli, bardzo rzadko posiadają one ziemię na 
własnośd.

• W południowej i zachodniej Azji oraz północnej Afryce kobiety stanowią tylko 20% wśród 
wszystkich zatrudnionych poza sektorem rolnictwa.

• Pensje kobiet są średnio 17% niższe od pensji mężczyzn. 

• Statystyki wyraźnie pokazują, że wyższe zarobki kobiet mają bezpośrednie pozytywne
przełożenie na wskaźniki edukacji, zdrowia i odżywianie dzieci. 

• Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że gdyby
kobiety miały równy dostęp do zasobów, plony zwiększyłyby się o 20-30% i 100-150 mln osób
przestałoby głodowad. 



Fakty z perspektywy kobiet 
(większości populacji) [2/2]

• 50 paostw na świecie ma niższy próg wiekowy zawierania małżeostwa dla kobiet niż dla 
mężczyzn. 

• Na terenach zagrożonych klęskami żywiołowymi lub konfliktami zbrojnymi ofiarami 
(śmiertelnymi i przemocy seksualnej) o wiele częściej od mężczyzn są kobiety. 

• Przemoc przeciwko kobietom ze względu na swe rozmiary jest nazywana globalną pandemią. 
Jej ofiarami pada więcej kobiet w wieku 15-44 niż z powodu raka, wypadków drogowych, 
malarii i wojen razem wziętych. 

• 127 paostw nie ma jasnego systemu kryminalizacji gwałtu w rodzinie. 

• W 2006 roku 79% ofiar handlu ludźmi stanowiły kobiety. 

• 100-140 mln kobiet zmaga się z konsekwencjami obrzezania (głównie w Afryce Środkowej). 

• 60% osób głodujących i niedożywionych to kobiety. 

• 2/3 z 776 mln dorosłych analfabetów na świecie to kobiety. 

• Na każdych 100 chłopców na świecie, którzy nie chodzą do szkoły, przypadają 122 dziewczynki. 
Przykładowo w Jemenie jest to 270 dziewcząt, w Iraku 316, a w Indiach 426. 

• Edukacja matek ma ścisły związek z lepszym zdrowiem rodziny, odżywianiem i uczęszczaniem 
do szkoły dzieci oraz mniejszą śmiertelnością niemowląt. 



Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)
Human Development Index, używany przez ONZ od 1993 roku, opisuje społeczno-ekonomiczny

rozwój kraju za pomocą czynników z dziedzin zdrowia, edukacji i standardu życia:

• oczekiwana długośd życia,

• średnia liczba lat edukacji wśród obywateli powyżej 25 roku życia,

• oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających naukę,

• dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty.

W 2011 roku wskaźnik ten został przedstawiony dla 187 paostw. Wśród paostw o bardzo wysokim
indeksie HDI (wiele lat na szczycie rankingu) można wymienid Norwegię, Kanadę, Japonię, 
Islandię. Paostwo o najniższym poziomie rozwoju to Demokratyczna Republika Konga, a wraz z 
nią ranking zamyka Niger, Burundi, Mozambik, Czad, Liberia. 

Wskaźnik sam w sobie mimo, że dostarcza wartościowych danych, nie może byd traktowany jako
miernik rozwoju kraju, gdyż rozwój społeczeostw jest o wiele szerszym konspektem. Pełny
ogląd na sytuację daje porównanie kilku wskaźników (np. rozwoju, równości płci, ubóstwa). 

Szczegółowe dane, porównania i analizy 
wskaźników można znaleźd na stronie 

Human Development Reports. 

http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/


Gender Mainstreaming
Niestety zapisy prawne nie wystarczą, aby powstrzymad dyskryminację. Ważną kwestią jest 

włączanie problematyki równości płci do strategii i działao politycznych. Tym właśnie jest gender
mainstreaming (GM). Jest to analiza wpływu decyzji społecznych, ekonomicznych i politycznych 
na zaspokojenie potrzeb kobiet i mężczyzn - potrzeb, które nie są identyczne. Z perspektywy płci 
można analizowad co ma znaczenie podczas czasu wolnego kobiet i mężczyzn, jak powinna 
wyglądad przestrzeo publiczna, czym jest komfortowa komunikacja miejska i wiele innych rzeczy. 

Nie chodzi o to, żeby stosowad zasadę „każdemu po równo”, lecz o dopasowanie działao lokalnych i 
ogólnokrajowych do często odmiennych oczekiwao kobiet i mężczyzn. Celem nie jest równa 
dystrybucja dóbr, tylko zysków. W ten sposób GM daje wymierne korzyści i opłaca się wszystkim, 
nie tylko kobietom. 

GM jest ważną częścią polityki równościowej UE. Rekomenduje się, aby otwarcie i aktywnie brad 
potrzeby płci pod uwagę w trakcie programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji 
wszystkich działao, programów, procesów decyzyjnych. 

Pojęcie powstało w 1985 roku na Trzeciej 
Światowej Konferencji Kobiet w Nairobi. Ale 
dopiero 10 lat później, na Czwartej Światowej 
Konferencji Kobiet w Pekinie, ONZ 
przedstawiło je oficjalnie. Koocowy dokument 
tej konferencji omawiał 12 dziedzin walki z 
dyskryminacją kobiet (ubóstwo, edukacja, 
zdrowie, przemoc, konflikty, gospodarka, 
prawa człowieka, media, środowisko, 
dziewczęta) i przedstawiał cele strategiczne. 

kliknij

http://www.unwomen.org/


Gender Equity/Inequity Index
Gender equity index (GEI)

Wskaźnik równouprawnienia płci (ang. gender equity index) używany przez Social Watch od 2007 
roku, mierzy poziom równouprawnienia w różnych dziedzinach życia. Bierze pod uwagę udział 
płci w edukacji (poziom analfabetyzmu, odsetek osób z podstawowym, średnim i wyższym 
wykształceniem), gospodarce (poziom płac i zatrudnienia), życiu publicznym (odsetek kobiet na 
stanowiskach kierowniczych, paostwowych, w parlamencie i rządzie). Maksymalna wartośd 
wskaźnika (100%) oznacza brak różnic między płciami. W niektórych krajach udało się osiągnąd 
ten wynik, ale tylko w dostępie do edukacji. W 2012 roku zbadano pod względem tego indeksu 
154 paostwa. GEI pokazuje, że różnice w dochodach paostw nie zawsze mają przełożenie na 
równośd płci. Np. w Mongolii, Rwandzie, Nikaragui, czy na Filipinach GEI jest wysoki mimo, że 
ludzie ci często żyją w biedzie. 

Gender inequity index (GII)

Wskaźnik nierówności płci (ang. gender inequity index) różni się od powyższego tym, że skupia 
uwagę nie na poziomie równości, tylko na słabszej pozycji kobiet. Dane na jego temat można 
znaleźd tutaj. Oparty jest o podobne czynniki jak wskaźnik rozwoju społecznego (śmiertelnośd 
matek, dzietnośd wśród niepełnoletnich, udział kobiet w parlamencie i na rynku pracy, odsetek 
kobiet, które zdobyły wykształcenie średnie i wyższe). Kiedy wskaźnik jest równy 0 można 
uznad, że obu płciom powodzi się równie dobrze; gdy wynosi 1 oznacza najgorszą społeczną 
sytuację kobiet. Z raportów wynika, że najlepiej jest byd kobietą w Szwecji (2011). 

Inne wskaźniki

Istnieje jeszcze Indeks Uwłasnowolnienia Kobiet (ang. gender empowerment measure, GEM), 
Genderowy Indeks Rozwoju (ang. gender related development index, GDI) oraz Indeks 
Możliwości Ekonomicznych Kobiet (ang. women’s economic opportunity index).  

http://www.socialwatch.org/
http://www.socialwatch.org/
http://www.socialwatch.org/
http://www.socialwatch.org/
http://hdr.undp.org/en/statistics/gii


Global Gender Gap Index
(GGGI)

Wskaźnik różnic między płciami (ang. global gender gap index) używany od 2006 roku przez
Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Analizuje różnice między płciami w dziedzinie ekonomii
(wysokośd pensji, udział i dostęp do stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji), edukacji
(dostęp do podstawowej i wyższej edukacji), polityki (reprezentacja ze względu na płed w 
strukturach władzy) oraz zdrowia (średnia długośd życia). 

GGGI bada dystrybucję tych dóbr wśród kobiet i mężczyzn, a nie ich ogólny poziom w kraju. Przez 
to pokazuje sytuację niezależnie od poziomu rozwoju danego paostwa. Wysoko w rankingu 
znajdują się paostwa, w których różnica między płciami w dostępie do ocenianych dóbr jest 
mała, nawet jeśli ogólnie dostęp do nich jest ograniczony. Ponadto, GGGI ocenia wysoko kraje, 
które pokazują drogę dla równości płci, a nie te, w których kobiety korzystają z części dóbr 
częściej od mężczyzn. 

Raport na temat Global Gender Gap z 2011 brał pod uwagę 135 paostw. Najlepiej wypadły w nim 
paostwa nordyckie (Islandia, Norwegia, Finlandia, Szwecja). Najgorzej zaś Jemen, Czad, 
Pakistan, Mali, Arabia Saudyjska. Przykłady takie jak Japonia (98. miejsce), pokazują, że kobiety i 
mężczyźni w krajach rozwiniętych nie zawsze cieszą się równością. Globalnie jednak istnieje 
związek między równością płci a stopniem konkurencyjności gospodarki. Autorzy raportu 
postrzegają równouprawnienie jako środek do zapewnienia wzrostu gospodarczego. 



Porównanie rankingów paostw (2011)
*tabela przedstawia pozycję paostwa w rankingu, a nie wartośd wskaźnika+

Kraj HDI GEI GII GGGI

Norwegia 1 1 6 2

Australia 2 11 18 23

Japonia 12 107 14 98

Islandia 14 3 9 1

Katar 37 96 111 111

Arabia Saud. 56 144 135 131

Chiny 101 81 35 61

Liberia 182 109 139 -

Czad 183 152 145 134

Niger 186 151 144 -

DRK* 187 146 142 -

*Demokratyczna Republika Konga



Ważne dokumenty

• Rezolucja nr 1820 Rady Bezpieczeostwa ONZ (2008 r.) w sprawie przemocy na tle seksualnym
podczas konfliktów zbrojnych. Wskazuje na związek między przemocą na tle seksualnym, jako
elementem taktyki wojennej, a utrzymaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeostwa. 
Podkreśla, że przemoc na tle seksualnym jest traktowana jako zbrodnia wojenna. 

• Pekioska Platforma Działania stworzona w podczas IV Światowej Konferencji Kobiet (1995 r.)

• Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.)

• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, CEDAW (1979 r.)

• Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeostwa, najniższego wieku małżeoskiego i rejestracji
małżeostw (1962 r.) stanowi, że żadne małżeostwo nie może dojśd do skutku bez zgody obojga
przyszłych małżonków. 

• Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty (1960 r.)

• Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (1958 r.)

• Konwencja o prawach politycznych kobiet (1952 r.)

• Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia (1951 r.)

• Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (1949 r.)



Od równouprawnienia do rozwoju

RÓWNOUPRAWNIENIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

RÓWNY DOSTĘP KOBIET 
DO RYNKU PRACY

LEPSZE WYKSZTAŁCENIE I 
ZDROWIE KOBIET

RÓWNY UDZIAŁ KOBIET W 
DECYZJACH PODEJMOWANYCH 

W DOMU

LEPSZE WARUNKI 
ROZWOJU DZIECI

WIĘKSZY UDZIAŁ KOBIET W 
RYNKU PRACY, WIĘKSZA 
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